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แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเลย
.....................................
ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
ด้ว ยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงมติเห็นด้วยกับ แผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูล ฝอย
และของเสียอันตรายของประเทศ ซึ่งมีสาระสำคัญให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนลดผลกระทบ
ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่งมีว ิธ ีก ารที่ ส ำคั ญ ได้แก่ การลดการเกิด ขยะมู ล ฝอยหรื อ ของเสี ย อั นตรายที่
แหล่งกำเนิดการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ้ำและใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของภาคการผลิต
รวมทั้งลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป ขยะมูลฝอยที่ได้ จากการ
คัดแยกจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนที่เหลือจะนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนการนำไปผลิตเป็นพลังงาน ถือเป็นผลพลอยได้ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมาลงทุน
หรือร่วมลงทุนตามความเหมาะสม แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 –
2564) จะเป็นกรอบแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่
โดยตรงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องนำไปขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
กระทรวงมหาดไทยในฐานะที ่ ได้รั บมอบหมายให้ เป็ นหนึ ่งในหน่ วยงานผู ้รั บผิ ดชอบหลั ก
ในการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยชุ มชน
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การจั ดทำระบบเก็บขน
ไม่มีประสิทธิภาพ ขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและยังกำจัดไม่หมด รวมถึง
การบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพและทั่วถึง ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
ต้นทางได้มีการส่งเสริมมาตรการ 3 Rs รวมถึงการดำเนินการคัดแยกขยะ ซึ่งประสบความสำเร็จในการคัดแยก
ขยะอินทรีย์ โดยการจัดตั้งถังขยะเปียกครบทุกครัวเรือน และการคัดแยกขยะอันตรายชุมชน โดยการจัดตั้งถังขยะ
อันตรายชุมชนครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน กลางทาง มุ่งเน้นการจัดการระบบการเก็บขนขยะให้มีประสิทธิภาพ และ
ปลายทาง มุ่งเน้นในการกำจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล รวมถึงส่งเสริมการจัดกลุ่ม Clusters และ
เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดขยะ
ติดเชื้อจากชุมชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหน้ากากผ้า และหน้ากากอนามัย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งมาตรการเกี่ยวกับการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มายังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว
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ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน และเป็นไป
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) จังหวัดเลยจึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยแผนปฏิบัติการฉบับนี้
จะมุ่งเน้นการคัดแยกขยะมูลฝอยชุ มชน การจัดการขยะอันตรายชุมชน การผลักดันการดำเนินการรวมกลุ่ ม
Clusters ให้ เ กิ ด ผลการปฏิ บั ติที่ เ ป็ น รู ป ธรรม การส่ ง เสริม ให้อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นมี ข้ อ บัญ ญัติ/
เทศบั ญ ญั ติ และระบบสารสนเทศเป็ นเครื่ องมื อในการบริหารจั ดการขยะได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมถึ ง
การจัดการขยะติดเชื้อในชุมชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัด
ทั้งส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระหว่าง
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน
3. เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการให้ส่วนราชการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของพื้นที่ และสามารถดำเนินการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 เป้าประสงค์
1. ขยะมูลฝอยมีการนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น และได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพิ่มขึ้น
2. ขยะมูลฝอยได้รับการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
3. ขยะอันตรายชุมชนได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
4. ขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
5. ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางเพิ่มขึ้น
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ นิยามและความหมาย
มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร
เถ้ า มู ล สั ต ว์ หรื อ ซากสั ต ว์ รวมตลอดถึ ง สิ ่ ง อื ่ น ใดที ่ เ ก็ บ กวาดจากถนน ตลาด ที ่ เ ลี ้ ย งสั ต ว์ ห รื อ ที ่ อ ื ่ น
(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข,๒๕๓๕)
ขยะมูลฝอย (Solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายความรวมถึง
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะ
และคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ,๒๕๔๘)
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ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว
สามารถนามาหมักทาปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซาก
หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยขยะที่ย่อยสลายนี้ เป็นขยะที่พบมาก
ที่สุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)
ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้
ซึ่งสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม
เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น สาหรับขยะรีไซเคิลนี้ เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับที่สองในกองขยะ
กล่าวคือ พบประมาณ ร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๔๘)
ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุ
อันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาให้เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี
วัตถุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะ
เป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทาให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย
หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกาจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี
เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ พบประมาณเพียง ร้อยละ ๓ ของปริมาณขยะทั้งหมด
ในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๔๘)
ขยะทั่วไป (General waste) มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล
และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่
ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อน
อาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น สาหรับขยะทั่วไปนี้ เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบ
ประมาณ ร้อยละ ๓ ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๔๘)
มูลฝอยติดเชื้อ หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการ
สัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้ว สามารถทำให้เกิดโรคได้(กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ, ๒๕๔๘)
กรณี มู ล ฝอยดั ง ต่ อ ไปนี ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ใช้ ใ นกระบวนการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางการแพทย์ แ ละการ
รักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้ง
ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัดการตรวจชันสูตรศพ หรือซากสัตว์
และการใช้สัตว์ทดลอง
(๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมี กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทาด้วยแก้ว สไลด์ และกระจก
ปิดสไลด์
(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือดสาร
น้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทาจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สาลี ผ้าก๊อส ผ้าต่าง ๆ และท่อยาง
(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง
การลดปริมาณ (Reduce) คือ การคำนึงถึงปัญหามูลฝอยที่มีปริมาณมากมายในครัวเรือนที่เป็น
ภาระต่อการคัดแยก และทำให้บ้านรกรุงรัง หลักการสำคัญคือก่อนใช้ เช่น การไปจ่ายข้าวที่ตลาดทุกครั้งควร
นำถุงผ้า ไปด้วย เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก หรือการเลือกซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าก่อนหยิบซื้อ
สิ น ค้ า ใดควรพิ จ ารณาก่อ นว่ าบรรจุภ ัณ ฑ์ ท ี่ เ ราเลื อ กซื้ อ นั้ น สามารถนำกลับ มาใช้ใ หม่ไ ด้ ไม่ เ ป็ น ปั ญหา
ต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ตะกร้าหรือภารชนะบรรจุอื่น ๆ ที่สามารถใช้ซ้ำได้หลายๆ ครั้ง การเลือกซื้อสินค้า
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ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภคและการใช้งาน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทเติมได้ (Refill) การเลือกซื้อ
สินค้าที่มีปริมาณมากแทนการซื้อสินค้าที่มีปริมาณน้อยเพราะไม่เพียงแต่ได้สินค้าราคาถูกแล้ว ยังช่วยลด
ปริมาณมูลฝอยได้ด้วย
การใช้ซ้ำ (Reuse) คือ การนำสิ่งของที่ จะทิ้งเป็นมูลฝอยนำกลับมารใช้ใหม่ หรือใช้ช้ำอีกหลาย ๆ
ครั้ง เพื่อให้คุ้มค่าก่อนการทิ้งเป็นมูลฝอย เพื่อยืดอายุการใช้งาน หรือมีการประยุกต์ใช้ เช่น การนำขวดกาแฟที่
หมดแล้วมาใส่น้ำตาล
การคิดใหม่ Rethink (Mindset) คือ เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดของแต่ละบุคคล
ให้มีความตระหนักถึงวิกฤตการณ์ปัญหาขยะและให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาที่เริ่มจากตนเอง เช่น การ
ลดปริมาณขยะและมีการคัดแยกขยะที่ครัวเรือนอย่างถูกต้องเหมาะสม มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น
กิจวัตรประจำวัน ไม่ได้ทำตามกระแสเพียงอย่างเดียว แต่ทำจากใจหรือจากจิตสำนึกที่ดี
ความรับผิด ชอบ (Responsibility) คือ การรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเอง ภายใต้ห ลั ก
จริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนำไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
การให้รางวัล (Reward) คือ การสร้างรางวัลหรือผลตอบแทนที่เกิดจากความสามารถ ความดี
ความชอบ หรือชนะการแข่งขัน หรือการประกวดเพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ
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ส่วนที่ 2
สถานการณ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ประจำปี พ.ศ. 2563
1. ผลการดำเนินงานของจังหวัดเลยที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จังหวัดเลยมีการดำเนิน งานในการบริห ารจัด การขยะมูล ฝอย โดยจังหวัดเป็นหน่ว ยกำกับดู แ ล
การปฏิบ ัติภ ารกิจขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดในการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง อำนาจหน้าที่ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ตลอดจนการจัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยโดยรวมของจังหวัดซึ่งเป็นอำนาจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูป แบบต่าง ๆ ทั้งเทศบาล องค์การบริห ารส่ว นตำบลและองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด ดังปรากฏทั้งใน
พระราชบัญญัติเ ทศบาลพุทธศั กราช 2496 พระราชบัญญัติส ภาตำบลและองค์ ก ารบริห ารส่ว นตำบล
พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ ในการอนุมัติ อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบริหารจัดการขยะ
2. การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปสู่การจัดการขยะในระยะ
ปลายทางที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ระบุว่า สถานที่กำจั ดขยะมูลฝอย
ในจังหวัดเลย จำนวน 58 แห่ง มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยบ่อที่ปิดดำเนินการ จำนวน 7 แห่ง คงเหลือ
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เปิดดำเนินการ จำนวน 51 แห่ง ปัจจุบันมีการตรวจสอบและประเมินความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ สุขาภิบาลโดยคณะทำงานของจังหวัดและอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นำขยะไปกำจัดได้ ปรากฏว่ามีส ถานที่กำจัดขยะมูล ฝอยจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเชียงคาน
โรงคัดแยกขยะ
ส่วนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอีก 50 แห่ง ยังไม่มีการรับรองจากคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของจังหวัด เนื่องจากไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งปรากฏว่า ทั้ง 50 แห่ง ยังใช้วิธีการเท
กอง (Open Dump) การฝังกลบแบบเทกองที่มีการควบคุม (Controll Dump) การเผากลางแจ้ง (Open
Burning)
3. กรอบแนวคิดการดำเนินการและการกำหนดเป้าหมาย
จากสถานการณ์ปริมาณขยะในจังหวัดเลย ซึ่งมีปริมาณขยะสะสมค้างเก่าที่กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ ปริมาณ
การเกิ ดขยะใหม่ ซึ ่ งมี ขยะทุ กประเภท ทั ้ งขยะมู ลฝอยทั ่ วไป ขยะอิ นทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิ ล ขยะอั นตรายชุ มชน
ขยะอิ เล็ กทรอนิ กส์ มู ลฝอยติ ด เชื ้ อ และกากอุ ตสาหกรรม จั งหวั ดเลยจึ งได้ กำหนดแนวคิ ดการดำเนิ นการ
และการกำหนดเป้าหมายในการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภทโดยยึดจากแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) กำหนดกรอบการดำเนินงาน 3 ขั้นตอนในการวางแผนและกำหนดมาตรการ คือ
ต้นทาง ลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด กลางทาง เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลายทาง ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ การนำหลัก 6Rs
คือ Rethink (Mindset) Responsibility Reduce Reuce Recycle Reward : การคิดใหม่ ความรับผิดชอบ
ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ การให้รางวัล และหลักประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและประชาชน นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และการนำกรอบ
นโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยมาใช้ในการกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
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3.1 แนวคิดการจัดการขยะรีไซเคิล
จังหวัดเลยได้ดำเนินการรณรงค์การจัดการขยะครัวเรือนเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดและให้เกิดความ
ร่วมมือในการคัดแยกขยะของครัวเรือน โดยการสร้างขยะให้มูลค่าและสามารถนำมาสร้างสวัสดิการให้แก่
ชุมชนได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและชุม ชนได้ประโยชน์
จากการบริหารจัดการขยะโดยการจัดตั้งกองทุน/ธนาคารขยะขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน ในปัจจุบันจังหวัดเลย
ได้จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล จำนวน 102 แห่ง มีสมาชิก 44,133 ครัวเรือน มีเงินสวัสดิการ 20,956,927 บาท
จ่ายสวัสดิการแล้ว 786 ราย เป็นเงิน ทั้งสิ้น 11,783,302 บาท เงินสวัสดิการคงเหลือ 9,173,625 บาท
ในส่วนของศูนย์ราชการจังหวัด ได้จัดทำโครงการ “สำนักงานปลอดขยะ” จังหวัดเลย (Zero Waste Office)
โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดเลย และบริเวณโดยรอบ จำนวน
34 หน่วยงาน ดำเนินการคัดแยกขยะ โดยจัดหาภาชนะเพื่อรวบรวมขยะรีไซเคิลหรือขยะขายได้ นำมา
จำหน่ายทุกสองเดือน ณ บริเวณลานจอดรถ ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) ฝั่งข้างโรงเรียนเมืองเลย โดยเริ่ม
ดำเนินโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2561 ปริมาณขยะรีไซเคิลที่นำมาซื้อ – ขาย จำนวน 17,598 กิโลกรัม คิดเป็น
มูลค่าขยะ จำนวน 26,380 บาท
3.2 แนวคิดการจัดการขยะอันตราย
ธนาคารขยะรีไซเคิลทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะนำเงินจากกองทุนธนาคารขยะส่วนหนึ่ง
ไปจัดซื้อไข่ไก่ เพื่อนำมาแลกขยะอันตรายจากประชาชน มาเก็บรวบรวมไว้ ณ จุดรวมขยะอันตรายขององค์การ
บริหารส่วนตำบล เทศบาล จากนั้น ทุก ๆ 6 เดือน จังหวัดเลยโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเลยจะทำการสำรวจปริมาณขยะอันตราย เมื่อได้ปริมาณที่สมควรขนย้าย จึงมอบให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเลย นำพาหนะเฉพาะไปรับขยะอันตรายเป็นรายอำเภอมาเก็บรวบรวมไว้สถานที่จัดเก็บขยะอันตรายที่
จังหวัดจัดไว้ เพื่อเตรียมนำส่งยังสถานที่กำจัด ณ โรงงานมีมาตรฐานในจังหวัดสระบุรี
3.3 แนวคิดการจัดการขยะติดเชื้อ
ได้มีการจัดตั้งถังขยะติดเชื้อตามหลักสาธารณสุขฯ ณ สำนักงาน หน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ขอความร่วมมือประชาชนห่ อ หุ้ ม
หน้ากากที่ใช้แล้วให้มิดชิดก่อนทิ้งลงในขยะทั่วไป กรณีหน้ากากอนามัยที่ใช้ในสถานบริการสาธารณสุ ข
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และรักษาพยาบาล
เมื่อใช้งานแล้วถือเป็นขยะติดเชื้อ ส่งไปกำจัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ณ เทศบาลนครอุดรธานี
3.4 แนวคิดการจัดการกากอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ดำเนินการกำกับดูแลและแนะนำให้โรงงานอุตสาหกรรม
ในจังหวัดขออนุ ญาตนำกากอุตสาหกรรมอัน ตรายและกากอุ ตสาหกรรมไม่ อันตรายไปกำจั ดให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามหลักวิชาการ ณ โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย
3.5 การจัดการขยะเปียก/ขยะอินทรีย์
ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน และการนำขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ ในระดับครัวเรือน
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาสนสถาน สถานประกอบการ สถานที่ราชการ เริ่มต้นจากการทำให้เห็นการ
เรียนรู้เป็นแบบอย่าง เช่น การจัดทำถังขยะเปียกไว้ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด
และขยายผลไปยังทุกภาคส่วนต่าง ๆ โดยการเชิญชวนประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน รวมทั้ง
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การนำขยะเปียกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ในระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน
มีจำนวนครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกแล้ว จำนวน 227,453 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด
จัดทำเสวียน (เสวียน คือ ของใช้ชนิดหนึ่งทำด้วยหญ้า ฟาง หวาย หรือตอก ถัก หรือมัดให้ยาวแล้ว
ขดเป็นวงกลม อาจมีหูจับด้วย) โดยทำต้นแบบเริ่มที่ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดและบริเวณโดยรอบศาลากลาง
จังหวัดเลย เพื่อเป็นการกำจัดเศษใบไม้ เศษหญ้า กิ่งไม้เล็ก ๆ และได้ขยายผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำ อีกทั้งส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ที่ได้จากการทำเสวียน
3.6 การจัดการขยะทั่วไป
จังหวัดเลยได้ร่วมกับบริษัทเอกชน ดำเนินการส่งเสริมให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล จัดหา
เครื่องอัดขยะโดยธนาคารขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการคัดแยกขยะและรับบริจาค
ถุ งพลาสติ ก พลาสติ กทุ กชนิ ด กล่ องนม UHT กล่ องน้ ำผลไม้ โดยมี กรรมวิ ธ ี การอั ดขึ ้ นรู ปเป็ นก้ อน ๆ ละ
ประมาณ 30 - 50 กิโลกรัม เมื่อรวบรวมได้ปริมาณ 240 ก้อน ส่งขายให้กับสาขาของบริษัทที่มาเปิดสาขา
ในพื้นที่ และรายได้จากการขายขยะทั่วไปจะนำเข้าสมทบกองทุนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.7 การดูแลรักษาความสะอาดตามถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ทุ ก หน่ ว ย มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยเคลื ่ อ นที ่ เ ร็ ว ใช้ ย านพาหนะเป็ น
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกเก็บขยะตามเส้นทางและสถานที่สาธารณะ ทำให้เกิดความคล่องตัว สะดวก และ
รวดเร็ ว รวมทั ้ ง สิ ้น 105 ชุ ด อี ก ทั ้ ง หน่ ว ยเคลื ่ อ นที ่ เ ร็ ว ยัง ร่ ว มกิ จกรรมการรณรงค์ แ ละร่ ว มเก็ บกวาด
Pick & Walk ในทุกโอกาส
3.8 การสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงในการทำงาน
จังหวัดเลย ได้ตั้งเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเลย “THAILOEI 4.0” โดยมี
การมอบรางวัลแก่ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ที่สามารถดำเนินการจัดทำถังขยะ
เปียกในครัวเรือนได้ครบร้อยละ 100 ในที่ประชุมกรมการจังหวัด รวมทั้งที่มีการบริหารจัดการขยะดีเด่น
นอกจากนี้แล้วยังได้มีการมอบของขวัญปีใหม่และจัดเลี้ยงอาหารพิเศษแก่ “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม”
ได้แก่ พนักงานเก็บขยะ พนักงานกวาดถนน พนักงานประจำรถขยะ ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ของทุกปี รวมทั้งพาชมภาพยนตร์พร้อมครอบครัวเป็นการตอบแทน การนำคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครอง
ท้องทีไ่ ปทัศนศึกษาดูงาน ที่มีการบริหารจัดการขยะต้นแบบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ฯลฯ
3.9 การรวบรวมขยะมูลฝอย และการเก็บขนย้าย
โดยขยะทั่วไปที่เหลือจากการคัดแยกที่ต้นทางจะถูกขนส่งไปที่ปลายทางที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกลุ่ม Cluster ไปฝังกลบ ณ บ่อขยะโคกช้างไห้ เทศบาลเมืองเลย,บ่อขยะ
เทศบาลตำบลเชียงคาน ฯลฯ โดยจะมีกระบวนการในรวบรวมและเก็บขนย้ายขยะอันตรายอย่างเป็นขั้นตอนที่ไม่
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.10 การกำจัดขยะมูลฝอย
การกำจัดขยะทั่วไปที่เหลือจากการคัดแยกที่ต้นทางแล้ว จังหวัดเลยได้แบ่งกลุ่มพื้นที่ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยออกเป็น ๕ กลุ่ม Clusters โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
จังหวัด ประกอบด้วย
กลุ่ม Clusters ที่ 1 ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเชียงคาน จำนวน 9 แห่ง
โดยมีเทศบาลตำบลเชียงคานเป็นเจ้าภาพ ได้มีการกำจัดขยะแบบฝังกลบ (บ่อฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาลขนาด
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40 x 120 x 3 ) และได้จัดทำแผนร่วมกันโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Clusters นำขยะมาทิ้ง
ร่วมกันกับเทศบาลตำบลเชียงคาน
กลุ่ม Clusters ที่ 2 ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอปากชม จำนวน 8 แห่ง
โดยมีเทศบาลตำบลปากชมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในกลุ่ม Clusters ที่ 2 ได้มีแผนร่วมกันในการจัดหาสถานที่กำจัด
ขยะ รวมทั้งการเสนอขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และที่สาธารณะประโยชน์เป็นสถานที่กำจัดขยะร่วม
ของกลุ่ม Clusters
กลุ่ม Clusters ที่ 3 ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอท่าลี่ อำเภอภูเรือ อำเภอด่าน
ซ้ายและอำเภอนาแห้ว จำนวน 29 แห่ง โดยมีเทศบาลตำบลท่าลี่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งในกลุ่ม Cluster ที่ 3 ได้มี
แผนร่วมกันในการจัดหาสถานที่กำจัดขยะ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ได้เสนอเรื่องเพื่อขอใช้ที่
สาธารณะประโยชน์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว
กลุ่ม Clusters ที่ 4 ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอภูกระดึง อำเภอหนองหิน
และอำเภอผาขาว จำนวน 14 แห่ ง โดยมี เ ทศบาลตำบลภู ก ระดึ ง เป็ น เจ้ า ภาพ ซึ ่ ง ในกลุ ่ ม Clusters
ที่ 4 ได้มีแผนร่วมกันในการจัดหาสถานที่กำจัดขยะ ซึ่งเทศบาลตำบลภูกระดึงอยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่กับ
กรมป่าไม้ จำนวน 5 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา และมีการตรวจสอบสภาพป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
สำนั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ท ี ่ 6 อุ ด รธานี ส่ ง ข้ อ มู ล การรายงานกรมป่ า ไม้ เพื่ อนำเข้ า ที ่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
กลุ่ม Clusters ที่ 5 ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองเลย อำเภอวังสะพุง
อำเภอภูหลวง อำเภอนาด้วง และอำเภอเอราวัณ จำนวน 40 แห่ง โดยมีเทศบาลเมืองเลยเป็นเจ้าภาพ ได้มี
การดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยและมีแผนที่จะดำเนินการโดยให้เอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างและบริหาร
โรงงานคัดแยกและแปรรูปมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ปรึกษาโครงการดำเนิน
การศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบการบริหารจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับปริมาณและสภาพพื้นที่บริเวณที่
กำจั ด มู ล ฝอยและวิ เ คราะห์ ข ้ อ เสนอการมอบหมายให้ เ อกชนดำเนิ น การกำจั ด มู ล ฝอยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ได้ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แล้ว
และคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ได้ให้
เห็นชอบในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว และ
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีมติรับทราบในหลักการโครงการและมี
ข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จำนวน 9 ข้อ เพื่อให้เทศบาลเมืองเลยดำเนินการเพิ่มเติม
ตามข้อสังเกตแล้วส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้จังหวัดเลยได้จัดส่งเรื่อง
การดำเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าวกลับไปให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เพื่อพิจารณาแล้ว
3.11 การถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ. 2562
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ในระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมการเชิดชูเกียรติให้แก่จังหวัดที่มีการจั ด การ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยจังหวัดเลยได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นจังหวัดชนะเลิศที่มีการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในระดับประเทศในกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง 2 ปีติดต่อกัน เพื่อค้นหา
ปัจจัยแห่งความสำเร็จดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดเลยจึงได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยดำเนินการถอดบทเรียนการจัดการ
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ขยะมูลฝอยชุมชน “จั ง หวั ดสะอาด” โดยจากการถอดบทเรียนหน่ ว ยงานผู้ ถ อดบทเรี ยนได้ ชี้ใ ห้ เห็นถึง
ความสำเร็จของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดเลย ได้แก่
(๑) ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดให้ความสำคัญ
(๒) การกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยของจังหวัดมีขั้นตอน กระบวนการ
ดำเนินการที่ชัดเจน
(๓) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น
ในส่วนข้อเสนอแนะจากการถอดบทเรียน เช่น
(๑) การรณรงค์สร้างจิตสำนึกอย่างจริงจังต่อเนื่อง
(๒) การพัฒนาระบบเก็บขนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง
(๓) การขอใช้พื้นที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีพื้นที่สำหรับกำจัดขยะมูลฝอย
เป็นต้น
4. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
ที่

เป้าประสงค์

ผลการดำเนินงาน

1. ด้านการจัดการขยะต้นทาง
1..1 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ ่ น ร้ อยละ 100 ออกข้ อบั ญญั ติ /
เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย

คิดเป็นร้อยละ 100

1.2 ครัวเรือน ร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์

คิดเป็นร้อยละ 100

1.3 ครัวเรือนร้อยละ 70 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย

คิดเป็นร้อยละ 78

1.4 ครัวเรือนร้อยละ 50 เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ
ในพื้นที่

คิดเป็นร้อยละ 58

1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่าย “อาสาสมัครรักษ์โลก” อย่างน้อยปีละ 3
ครั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100

1.6 หมู่บ้าน ตำบล อำเภอในพื้นที่จังหวัดเลยทุกแห่งปลอดโฟม
(NO FORM) และจังหวัดเลยสามารถประกาศเป็ นจั งหวั ด
ปลอดโฟมภายใต้โครงการ “เมืองเลยสะอาดปราศจากโฟม
(NO FORM) ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2562
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ที่

เป้าประสงค์

ผลการดำเนินงาน

- หมู ่ บ ้ า น ตำบล อำเภอ และจั ง หวั ด ดำเนิ น การ
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ”เมืองเลยสะอาด
ปราศจากโฟม (NO FOAM)

คิดเป็นร้อยละ 51

- ประชุ มคณะกรรมการขั บเคลื ่ อนโครงการฯ เพื่ อ
กำหนดมาตรฐานแนวทางและแผนการดำเนิ น การตาม
โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 53

- จัดกิจกรรมเปิดโครงการ การลงนามความร่วมมือ
(MOU) กั บ หน่ ว ยงานราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภาคเอกชน/
สถานประกอบการอุตสาหกรรม/สถานศึกษา/วัด/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขยายเครือข่าย

คิดเป็นร้อยละ 52

- ประชาสัมพัน ธ์โ ครงการผ่ านสื่ อ ทุ กช่ องทางเพื่ อ
สร้างกระแสให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเลย

คิดเป็นร้อยละ 100

- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน/สถาน
ประกอบการอุ ต สาหกรรม/สถาบั น การศึ ก ษา/องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ให้จังหวัดทราบทุกเดือน

คิดเป็นร้อยละ 53

- จัดกิจกรรมประกาศหมู่บ้านปลอดภาชนะโฟม (NO
FOAM) ตำบลปลอดภาชนะโฟม (NO FOAM) และอำเภอ
ปลอดภาชนะโฟม (NO FOAM) ตามลำดับ

คิดเป็นร้อยละ 51

- จัดกิจกรรมประกาศ “จังหวัดเลยเป็นจังหวัดปลอด
โฟม (NO FOAM) ภายใต้ โ ครงการ”เมื อ งเลยสะอาด
ปราศจากโฟม (NO FOAM) ในวั น สิ ่ ง แวดล้ อ มไทย 4
ธันวาคม

คิดเป็นร้อยละ 52

1.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเลยร้อยละ
50 มีการเข้าร่วมโครงการ “คืนกล่องนมให้โรงเรียน”

คิดเป็นร้อยละ 85

- แจ้งประสานขอความร่วมมือสำนักงาน
คณะกรรมการศึก ษาขั้น พื ้น ฐาน ศึกษาธิการจังหวั ด เลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่
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เป้าประสงค์

ผลการดำเนินงาน

การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม
โครงการ
- ประชาสัมพัน ธ์โครงการชี้แจงแนวทางและวิธีการ
ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ 100

- เครื่องอัดพลาสติกเพื่อให้อัดกล่องนมเพื่อให้บริการ
แก่โรงเรียนทุกสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง

คิดเป็นร้อยละ 52

1.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการร้อยละ 100 มี
การรณรงค์โครงการเก็บถุงพลาสติกและกล่อง U.H.T.ขาย
หรือส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คิดเป็นร้อยละ 100

1.9 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้อยละ 50 มีการจัดการขยะต้นทาง
- จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ตามหลัก 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้
ใหม่ (3R Reduce Reuse และ Recycle) และหลั ก การ
“ประชารัฐ”

คิดเป็นร้อยละ 81

- จัดให้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

คิดเป็นร้อยละ 82

- ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัด
แยกขยะโดยจัดหาภาชนะเพื่อรวบรวมขยะรีไซเคิลหรือขยะ
ขายได้ นำมาจำหน่าย

คิดเป็นร้อยละ 84

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้จังหวัดทราบ
เป็นประจำ

คิดเป็นร้อยละ 82

1.10 สถานศึกษา โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 50 มีการจัดการขยะต้นทาง

คิดเป็นร้อยละ 82
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เป้าประสงค์

ผลการดำเนินงาน

2. ด้านการจัดการขยะกลางทาง
2.1 องค์กรปกครองส่งวนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในที่สาธารณะ
และหรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง

คิดเป็นร้อยละ 100

2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 80 มีการวางระบบการ
เก็บขนหรือมีประกาศเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับ
พื้นที่ที่มีการเก็บขน

คิดเป็นร้อยละ 100

2.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชน”

คิดเป็นร้อยละ 100

3. ด้านการจัดการขยะปลายทาง
3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและเก็บขนได้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ร้อยละ 80 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ

คิดเป็นร้อยละ 77

3.2 ขยะมูล ฝอยตกค้างได้ร ับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ
100

คิดเป็นร้อยละ 78

3.3 กลุ ่ ม พื ้ น ที ่ ใ นการจั ด การมู ล ฝอย (Clusters) ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ในแต่ละจังหวัด มีการ
จัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอย โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

คิดเป็นร้อยละ 100
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ส่วนที่ 3
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ. 2564
การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564
ของจังหวัดเลยเพื่อกำหนดเป็นนโยบายและทิศทางด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
โดยแผนปฏิ บ ั ติ ก ารฉบั บ นี ้ จ ะมุ ่ ง เน้ น การคั ด แยกขยะมู ล ฝอยที ่ ต ้ น ทาง การจั ด การขยะอั น ตรายชุ ม ชน
การผลักดันการดำเนินการรวมกลุ่ม Clusters ให้เกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี ข ้อบัญญั ติ/เทศบัญญั ติ และระบบสารสนเทศเป็นเครื่ องมื อในการบริหารจัดการขยะได้ อย่ าง
มีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน
กรอบแนวคิดการดำเนินการและการกำหนดเป้าหมาย
1. กำหนดเป้าหมายโดยยึดจากแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 2564)
2. กำหนดกรอบการดำเนิ นงาน 3 ขั ้ นตอนในการวางแผนและกำหนดมาตรการ คื อ ต้ นทาง กลางทาง
และปลายทาง
▪ ต้นทาง
มุ่งเน้นการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดต้นทาง
▪ กลางทาง
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
▪ ปลายทาง
ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. การนำหลัก 6Rs คือ Rethink (Mindset) Responsibility Reduce Reuce Recycle Reward :
ประกอบด้ว ย การคิดใหม่ ความรับ ผิดชอบ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ การให้รางวัล และการนำ
หลักประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและ
ประชาชน นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
4. การนำกรอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยมาใช้ในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ดำเนินการ
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พันธกิจ
1. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 2564) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564)และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
2. ส่งเสริมให้นำหลัก 6Rs มาใช้ในการลดการเกิดขยะมูลฝอย โดยการสร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิด (Rethink) เกี่ยวกับการลดการเกิดขยะและให้ประชาชนได้ตระหนักว่าต้องมีความรับผิดชอบ
ในการช่วยลดการเกิดขยะมูลฝอย โดยให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ ต้นทาง คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse)
และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และมีการให้รางวัลและชื่นชม (Reward) แก่ประชาชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนที่มีการคัดแยกขยะและมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ดี
3. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อนำไปกำจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. สนับสนุนและส่งเสริมในการรวมกลุ่ม clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมอบหมาย
ให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/
ภาคประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็น กรอบและทิศ ทางการจัด การขยะมูล ฝอยชุมชนในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส่วนราชการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระหว่าง
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน
3. เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการให้ส่วนราชการในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปรับใช้
ให้สอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาที่เกิ ดขึ้นของพื้นที่ และสามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564
1. ขยะมูลฝอยมีการนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น และได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพิ่มขึ้น
2. ขยะมูลฝอยได้รับการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
3. ขยะอันตรายชุมชนได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
4. ขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
5. ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางเพิ่มขึ้น
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564
1. ด้านการจัดการขยะต้นทาง
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมให้เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก” เข้าร่วมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
1.3 หมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 50 มีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง
2. ด้านการจัดการขยะกลางทาง
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
ในที่สาธารณะ และ/หรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 95 มีการวางระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแยกประเภท
หรือมีประกาศมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยแยกประเภทให้สอดคล้องกับพื้นที่
2.3 องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการขนขยะอันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวม
ขยะอันตรายของจังหวัด หรือมีการนำส่งไปให้บริษัทเอกชนนำไปกำจัด
2.4 หมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 50 มีการติดตั้งถังขยะทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตามมาตรการ
การจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ด้านการจัดการขยะปลายทาง
3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 85
3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ ม พื้ น ที่ ใ นการจั ด การมู ล ฝอย (Clusters) ร้อยละ 30
มี การขนขยะไปยังเจ้าภาพของกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)
3.3 ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 60 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ไม่มีขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตกค้าง
ตามมาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. ด้านการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ร้อยละ 80 มีการบันทึ กข้ อมู ลปริมาณขยะที่ เกิดขึ้ นรายเดื อน
ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง
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คำอธิบายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา
1. ด้านการจัดการขยะต้นทาง
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย
หมายถึ ง องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ ่ น ต้ อ งออกข้ อ บั ญ ญั ต ิ แ ละเทศบั ญ ญั ต ิ ก ารจั ด การขย ะมู ล ฝอย
ให้ครบทุกแห่ง โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมให้เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
เข้าร่วมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมให้เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
ได้ ร ่ ว มกั น ทำกิ จ กรรม ด้ า นการจั ด การสิ ่ ง ปฏิ ก ู ล และมู ล ฝอย การปกป้ อ ง การอนุ ร ั ก ษ์ แ ละรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ตัวอย่างของกิจกรรม เช่น กิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย
กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยเฝ้าระวังเคลื่อนที่เร็ว
สำหรับแจ้งเหตุที่เกี่ยวกับขยะ กิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน
การปลูกต้นไม้ เป็นต้น
นิยาม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หมายถึง บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตน
ในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง แล้วสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
1.3 หมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 50 มีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง
หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท ได้แก่
1. ขยะอินทรีย์ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น
2. ขยะทั่วไป เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอาหาร เช่น ซองและถุงพลาสติก โฟม หรือฟอล์ย เป็นต้น
3. ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม กล่องเครื่องดื่มยูเอชที เศษโลหะ เป็นต้น
4. ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย โทรศัพท์ หลอดไฟ แบตเตอรี่เคลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสี เป็นต้น
โดยจัดตั้งถังขยะแบบแยกประเภท หรือแยกถุง หรือมีการจัดกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคั ดแยก
ขยะมูลฝอย เช่น การทำปุ๋ย จากขยะอิน ทรีย์ (ขยะเป็นปุ๋ย) กองทุนขยะของผู้ส ูงอายุ ผ้าป่าขยะรีไซเคิล
ขยะแลกไข่ขยะแลกสิ่งของ ขยะแลกภาษี ธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน หรือกลุ่ม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เป็นต้น
สูตรการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จ
หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง×100
=
หมู่บ้าน/ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด

ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง
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2. ด้านการจัดการขยะกลางทาง
2.1 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ร้ อ ยละ 100 มี ภ าชนะรองรั บ ขยะมู ล ฝอยแบบแยกประเภท
ในที่สาธารณะ และ/หรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท 2 ประเภท
ได้แก่ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปเป็นสีน้ำเงิน และภาชนะรองรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่หรือขยะรีไซเคิล
เป็นสีเหลือง สำหรับพื้นที่ที่ต้องการเน้นในเรื่องความปลอดภัย อาจจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีลักษณะ
โปร่งใสก็ได้ โดยขอให้มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกประเภทขยะโดยชัดเจน รวมถึงภาชนะเดิมที่สามารถดัดแปลงได้
นิยาม
ที่สาธารณะ หมายถึง สถานที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เช่น สวนสาธารณะ ทางเดินเท้า สนามเด็กเล่น
ที่จอดรถสาธารณะ ป้ายรถเมล์ เป็นต้น
2.2 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ ่ น ร้ อยละ 95 มี การวางระบบการเก็ บขนขยะมู ลฝอยแยกประเภท
หรือมีประกาศมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยแยกประเภทให้สอดคล้องกับพื้นที่
หมายถึ ง องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ ่ นที ่ ม ี การเก็ บขนขยะ มี การวางแผนการเก็ บขนขยะมู ล ฝอย
ที่สอดคล้องกับพื้นที่ เช่น มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเภทของขยะมูลฝอย (เช่น ขยะมูลฝอยทั่วไป
ขยะมูลฝอยอินทรีย์ ขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ฯลฯ รวมถึงเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย แล้วแจ้งวัน เวลา
สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอยดังกล่าว ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร
(ตามข้อ 9 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560)
กรณีองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีการเก็บขนขยะมูลฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องออก
มาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแยกประเภท
สูตรการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการวางระบบเก็บขนขยะมูลฝอยแยกประเภท ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการวางระบบเก็บขน
หรือประกาศมาตรการจัดการขยะมูลฝอยแยกประเภท ×100
= ขยะมูลฝอยแยกประเภทหรือมีประกาศมาตรการจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
ขยะมูลฝอยแยกประเภทให้สอดคล้องกับพื้นที่

2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการขนขยะอันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวมขยะอันตราย
ของจังหวัด หรือมีการนำส่งไปให้บริษัทเอกชนนำไปกำจัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการขนขยะอันตรายชุมชน หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
จัดตั้งภาชนะรองรับ ขยะมู ล ฝอยที ่เป็น พิษ หรื อ อัน ตรายจากชุ มชนในหมู่บ ้า นหรื อชุ มชน และมีก ารขน
ขยะอันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวมขยะอันตรายของจังหวัด เพื่อรวบรวมและนำส่งไปกำจัดต่อไป หรือองค์กร
ปกครองส่วนถิ่นมีการขนขยะอันตรายชุมชนส่งไปให้บริษัทเอกชนนำไปกำจัดโดยตรง
นิยาม
ขยะอันตรายชุมชน หมายถึง ขยะที่มีความเป็นอันตราย หรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่มีอันตราย เช่น
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึก หลอดไฟ
น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น
สูตรการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จ
.
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ีการขนขยะอันตรายชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกี ารขนขยะอันตรายชุมชน×100
ไปยังจุดรวบรวมขยะอันตรายของจังหวัดหรือมีการนำส่ง
=
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
ไปให้บริษัทเอกชนนำไปกำจัด
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2.4 หมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 50 มีการติดตั้งถังขยะทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ตามมาตรการ
การจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หมายถึง หมู่บ ้าน/ชุมชนจะต้องมีการจัดตั้งภาชนะรองรับขยะติดเชื้อตามมาตรการการจัด การ
ขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากการระบาดของ
โรคดังกล่าว ก่อให้เกิดขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน โดยต้องจัดให้มีถังขยะติดเชื้อไว้ในที่สาธารณะหรือจุดรวบรวม เพื่อเป็นจุดทิ้ง
ขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าโดยเฉพาะ ตามหนังสือสั่งการที่ มท. 0820.2/ว 1759 ลงวันที่ 24 มีนาคม
2563
สูตรการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์
หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการจัดตั้งถังขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ตามมาตรการการจัดการขยะ ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการจัดตัง้ ถังขยะหน้าอนามัย
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ×100
= และหน้ากากผ้าตามมาตรการการจัดการขยะในช่วง
หมู่บ้าน/ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

3. ด้านการจัดการขยะปลายทาง
3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 85
นิยาม
1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 หมายถึง ขยะมูลฝอย ซึ่งคำนวณจากอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอย คูณด้วยจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี พ.ศ. 2563
* อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง 0.00115 ตัน/คน/วัน
* อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบล 0.00102 ตัน/คน/วัน
* อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา 0.00390 ตัน/คน/วัน
2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัด
อย่างถูกต้อง รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์
3) ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดอย่างถูกต้อง หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ได้แก่ การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill) เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมัก
ทำปุ๋ย (Compost) การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) การกำจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT)
การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดน้อยกว่า
10 ตัน/วัน ที่มีระบบกำจัดอากาศเสีย
4) ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก นำกลับมาใช้
ประโยชน์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กองทุนขยะของผู้สูงอายุ ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ขยะแลกไข่ ขยะแลกสิ่งของ
ขยะแลกภาษี กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรั บซื้อของเก่าสี
เขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น
รวมทั้งปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
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สูตรการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์
การคำนวณในเขตพื้นที่ อปท.
ปริมาณขยะมูลฝอย

ลบ
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น

ปริมาณขยะมูลฝอย

ที่ท้องถิ่น/หน่วยงานรับจ้าง

(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน X จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์)

ที่นำไปใช้ประโยชน์

เก็บขนไปกำจัด

การคำนวณภาพรวมระดับจังหวัด
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนฝอยที่เกิดขึ้น
(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน X
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์)

ปริมาณขยะมูลฝอย

ลบ

ที่ท้องถิ่น/หน่วยงานรับจ้าง
เก็บขนไปกำจัด

ปริมาณขยะมูลฝอยในท้องถิ่นที่ไม่มีการ

ลบ

บริการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยไม่มีการกำจัด

ปริมาณขยะมูลฝอย

ในรูปแบบครัวเรือนที่ถูกต้องตามหลัก

ที่นำไปใช้ประโยชน์

วิชาการ หรือไม่เป็นเขตพื้นที่ zero waste
(อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กก./คน/วัน X
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์)

สูตรการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
1.

ร้อยละของขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง = ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง + ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ x 100
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

หรือ
2.

ร้อยละของขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง = ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง + ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ x 100
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ คพ. x จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฏร์

3.2 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ ่ นในกลุ ่ มพื ้ นที ่ ในการจัดการมู ลฝอย (Clusters) ร้ อยละ 30 มี การขนขยะ
ไปยังเจ้าภาพของกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขนขยะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพกลุ่มพื้นที่ในการจัดการ
มูลฝอย
สูตรการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการขนขยะไปยังเจ้าภาพของกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (clusters) ×100
=
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอยทั้งหมด

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการขนขยะ
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ

3.3 ขยะอันตรายชุมชน ร้อยละ 60 ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
หมายถึง ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมจากชุมชน ได้ส่งไปให้บริษัทเอกชนกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทั้งกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งกำจัดเองโดยตรง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพ รวบรวม
และนำส่งบริษัทเอกชนเพื่อกำจัด
สูตรการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จ
ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมจากชุมชน ได้ส่งไปให้บริษัทเอกชนกำจัด ×100
= ร้อยละของปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ปริมาณขยะอันตรายชุมชนทีร่ วบรวมทั้งหมด
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3.4 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ร้ อ ยละ 100 ไม่ ม ี ขยะหน้ ากากอนามั ยและหน้ ากากผ้ าตกค้ าง
ตามมาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการจัดการกับขยะติดเชื้อ เช่น มีการจัดตั้งภาชนะรองรับ
ขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือตามแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดในแต่ละจังหวัด มีการนำส่ง
เพื่อไปรวบรวมกับสถานพยาบาล เพื่อนำส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป โดยต้องไม่มีขยะหน้ากาก
อนามัยและหน้ากากผ้าตกค้าง เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
4. ด้านการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นรายเดือนในระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง
คำอธิบาย :
1. บันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นรายเดือนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง หมายถึง ข้อมูลปริมาณขยะรายเดือนที่บันทึกในระบบสารสนเทศด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.2) มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ไม่เกิน 3 เท่า เทียบกับ
ปริมาณขยะที่คำนวณจากฐานประชากรตามทะเบียนราษฎร์
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นรายเดือนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างถูกต้อง หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกข้อมูลปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นรายเดือนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 12 เดือน
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
สูตรการคำนวณ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง (ต่อเดือน)
.
.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บันทึกข้อมูลปริมาณขยะรายเดือนถูกต้อง × 𝟏𝟎𝟎
=
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบันทึก
ข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นรายเดือนในระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง
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มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้ประสบความสำเร็จ
1. มาตรการการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
พลเอกประยุ ทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการบริ ห ารจั ดการขยะมู ล ฝอย
ในพิ ธ ี ม อบรางวั ล ให้ แ ก่ จ ั ง หวั ด ที ่ ช นะการประกวดการจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน “จั ง หวั ด สะอาด”
ระดับ ประเทศประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่ อ วั น ที่ 25 ตุ ล าคม 2561 ณ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี ทำเนี ย บรั ฐ บาล
โดยให้กระทรวงมหาดไทยรณรงค์ให้ครัวเรือนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย
ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการขยะ
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. 2560 ว่า การใช้หลักการ 3 Rs หรือ 3 ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ)
Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) จะส่งผลถึงขั้นตอนการกำจัดขยะปลายทาง ช่วยให้การกำจัดขยะง่ายขึ้นและ
ลดต้นทุนการกำจัดขยะลง ถ้าเราได้รณรงค์ให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางและทุกท้องถิ่นได้ร่วมมือกัน
ก็จะทำให้สถานการณ์ขยะของประเทศดีขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทำป้าย
กำหนดสีเพื่อแยกขยะใส่ถุงจำนวน 4 ประเภทสำหรับขยะจากครัวเรือน และตั้งถังขยะ 2 สี คือ สีเหลือง
สำหรับขยะรีไซเคิล และสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไป สำหรับขยะในพื้นที่สาธารณะ แนวทางในการจัดเก็บและ
การกำจัดขยะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”
ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน
และประชาชนในทุกครัวเรือนร่วมดำเนินการตามแผน ซึ่งมีขั้นตอนและแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1.1 กระทรวงมหาดไทย
1.1.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(1) อำนวยการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน และประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(2) ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปรายงานผู้บังคับบัญชา
(3) ให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานของจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) ให้ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นประเด็นในการตรวจติดตาม
การปฏิบัติตามแผนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.2 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(1) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนแผนฯ
(2) ร่ว มกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนเกิด
พฤติกรรม “แยกก่อนทิ้ง” และ “ทิ้งให้ถูกที่”
(3) ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กำหนดเป็ นประเด็นในการตรวจติดตามการปฏิบตั ิ
ตามแผนในพื้นที่
1.1.3 กรมการปกครอง
(1) สนับสนุนการปฏิบัติตามแผน โดยกำกับให้นายอำเภอ ปลัดอำเภอ และคณะกรรมการ
หมู่บ้านร่วมปฏิบัติตามแผน
(2) ให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองกำหนดเป็นประเด็นในการตรวจติดตามการปฏิบัติตาม
แผนในระดับอำเภอ หมู่บ้าน/ชุมชน
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1.2 จังหวัด
(1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงานกลุ่ม
Clusters แต่ละพื้นที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ครบทุกกลุ่ม Clusters และรายงานให้กระทรวงมหาดไทย
ทราบ
(2) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้ แจงแผนฯพิจารณา
กำหนดเวลา เป้าหมายและกิจกรรมในการคัดแยก และการเก็บขนขยะแยกประเภทของจังหวัด เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจภาพรวมของกิจกรรมการบริหารจัดการขยะและ
กรอบระยะเวลาดำเนินการ
(3) เริ่มการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน วัด
ที่สาธารณะ ห้างร้าน และร้านค้าในหมู่บ้าน
(4) จั ง หวั ด กำหนดและประกาศแผน เป้ า หมายและกิ จ กรรม ในการคั ด แยกขยะ และการเก็บ
ขนขยะแยกประเภท เพื่อให้องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นทุ กแห่ งภายในจังหวัด ถื อ เป็นเป้ าหมายในการ
ดำเนินการร่วมกัน
(5) ให้ทุกจังหวัดจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจังหวัดร่ว มกับองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ Clusters ในทุกกลุ่ม Clusters เพื่อให้ได้ข้อสรุป ดังนี้
(5.1) ทบทวนและยืนยั นการรวมกลุ่ มพื ้นที่ Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ เป็ น
ที่สิ้นสุด สำหรับในพื้นที่เกาะเป้าหมายที่มีปัญหาขยะมูลฝอยตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ให้จังหวัด
กำหนดให้เป็น Clusters เฉพาะ
(5.2) ยืนยันจำนวนองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ ม Clusters และจำนวนองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่อยู่ในกลุ่ม Clusters ใด แล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
(6) จังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นปฏิบัติการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”
(7) ให้จังหวัดจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม Clusters ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละกลุ่ม Clusters หลังจากที่ได้ข้อสรุปการ
รวมกลุ่ม Clusters ตาม (5) แล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในกำหนดเวลา
(8) ให้จ ังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลุ่ม Clusters โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับ
มอบหมายตาม (1) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และจัดให้มีการประชุมคณะทำงานกลุ่ม Clusters เพื่อพิจารณา
ให้ได้ข้อสรุปการเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยภายในทุกกลุ่ม Clusters ในจังหวัด โดยให้
จังหวัดสรุปรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในกำหนดเวลา
(9) เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพ Clusters ส่งแผนดำเนินงานการกำจัดขยะมูล
ฝอยตาม (8) ให้จังหวัด
(10) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และกรอบระยะเวลาที่กำหนดในแผน
1.3 อำเภอ
(1) เมื่อได้มีการประชุมรับมอบนโยบายจากจังหวัดแล้ว ให้นายอำเภอจัดประชุมผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกำนันทุกตำบล เพื่อชี้แจงแนวทางขั้นตอน วิธีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมดำเนินการ
(2) ดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัว เรื อน
โรงเรี ย น วั ด ที ่ ส าธารณะ ห้ า งร้ า น ร้ า นค้ า ในหมู ่ บ ้ า น เป็ น ต้ น โดยให้ อ ำเภอเริ ่ ม ต้ น การรณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์ภายในกำหนดเวลาที่จังหวัดกำหนด
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(3) กำกั บ ติ ด ตามและเร่ ง รั ด การดำเนิ น การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ในเขตอำเภอ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนฯ ของจังหวัด
(4) ในวัน ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านทำการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะ
อินทรีย์ และให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้หลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ในการบริหารจัดการขยะ
(5) ให้น ายอำเภอดำเนิน การให้ องค์ กรปกครองส่ว นท้อ งถิ ่นและกำนั น ผู้ใหญ่บ้าน ร่ว มกั น
กำหนดให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนที่ปลอดภัย เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ให้ทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน นำขยะอันตรายชุมชนไปรวบรวมไว้ รอการเก็บขน
1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนตามแนวทางที่กำหนด
ไว้แล้ว ตามหนังสือซักซ้ อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทาง
“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560)
1.4.2 เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
1.4.2.1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
(1) เมื่อได้มีการประชุมรับมอบนโยบายจากจังหวัดแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดประชุม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่เก็บขน ให้ทราบแนวทาง ขั้นตอน
วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนแนวทางในการคัดแยกขยะ การเก็บขยะที่กำหนด
(2) กำหนดแนวทางหรือวิธีการจัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ เพื่อความ
สะดวกในการจัดเก็บขยะของเจ้าหน้าที่เก็บขยะ เช่น การใช้ถุงขยะสีแยกประเภท หรือการใช้สติ๊กเกอร์สีแยก
ประเภทติดที่ถุงขยะ หรือการใช้เชือกสีแยกประเภทมัดปากถุงขยะ หรือการติดเทปกาวสีแยกประเภทที่ถุงขยะ
เป็นต้น และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้ร่วมกัน
(3) เริ่มการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย
“แยกก่อนทิ้ง” และหลักการ ๓ ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
(4) จัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”
(5) จัดทำสัญลักษณ์กำหนดจุดรวบรวมขยะแยกประเภทในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น
การจัดทำป้าย ปักธง หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ เป็นต้น ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
(6) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ วัน เวลาในการเก็บขน ระบบขนส่งขยะ วิธีการ
คัดแยก เส้นทางการเก็บขน จุดรวบรวมขยะ รวมถึงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล
และขยะอันตรายชุมชน และประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบรับรู้โดยทั่วกัน
เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ การเคาะประตูบ้าน เป็นต้น
(7) ให้จัดทำถังขยะแยกประเภท และนำไปวางตั้งไว้ในพื้นที่สาธารณะอย่าง
น้อยจุดละ 2 ถัง ประกอบด้วย ถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไป และถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลตาม
ตัวอย่างหรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
(8) รณรงค์และให้คำแนะนำให้ทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีถังขยะ
อินทรีย์ทุกครัวเรือน กรณีครัวเรือนไม่มีพื้นที่จัดทำถังขยะอินทรีย์ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
จัดให้มีจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
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1.4.2.2. การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง”
(1) จัดให้มีการอบรมผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ วัสดุรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย
(2) จัดให้มีการอบรมครูในโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการ
บริหารจัดการขยะในครัวเรือนและการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน และให้นักเรียน
นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครอง และนำไปปฏิบัติในหมู่บ้าน/ชุมชน
(3) ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนครัวเรือนในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบ หารือร่วมกันเรื่องวัน เวลา และกำหนดเส้นทางการเก็บขน รวมถึงจุดรวบรวมขยะ การ
บริหารจัดการขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายชุมชน เพื่อนำไปประกอบการจัดทำ
ประกาศ
1.5 หมู่บ้าน/ชุมชน
(1) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชนทำการรณรงค์
ให้ความรู้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้าใจหลักการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้
ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่)
(2) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้มีจุดรวบรวม และคัดแยกขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำถังขยะอินทรีย์รวมของหมู่บ้าน/ชุมชน และรณรงค์ให้
ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำถังขยะอินทรีย์ภายในบ้านเรือน ตามตัวอย่างหรือตามความเหมาะสมของแต่
ละพื้นที่
1.6 การติดตามผล
1.6.1 กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการดำเนินงาน
กับจังหวัด
1.6.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
1.6.3 กรมการปกครอง โดยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ติดตามความก้าวหน้าของอำเภอ
หมู่บ้าน/ชุมชน
1.6.4 ระดับ จังหวัด โดยรองผู้ว ่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า ติดตามให้
ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา อุปสรรค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอำเภอ
2. มาตรการการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด (ต้นทาง)
เพื่อให้ การจั ดการขยะมู ล ฝอยเป็ น ไปอย่า งถู กต้ องตามหลั กวิช าการ มีประสิทธิภ าพและนำกลั บ มา
ใช้ประโยชน์ รวมทั้งเพื่อป้องกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง มีแนวทาง
การจัดการ ดังต่อไปนี้
2.1 การใช้ หลั กการ 3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรื อ 3 ช: ใช้ น ้ อย ใช้ ซ ้ ำ และนำกลั บมาใช้ ใหม่
1) Reduce (ใช้น้อย)
การใช้ น ้ อ ย คื อ การลดระดั บ การใช้ ใ นปั จ จุ บ ั น ควบคุ ม ปริ ม าณการใช้ ใ ห้ อ ยู ่ ใ นสั ด ส่ ว น
ที่พอเหมาะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าในการซื้ อ ของ
แทนการใช้ถุงพลาสติก การไม่รับถุงพลาสติก การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้ทิชชู ใช้ปิ่ นโตหรือกล่องข้าว
ใส่อาหารแทนการใช้โฟม การใช้แก้วส่วนตัวแทนการใช้แก้วครั้งเดียวทิ้ง การเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียว การบริโภคที่พอเพียง เป็นต้น
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2) Reuse (ใช้ซ้ำ)
การใช้ซ้ำ คือ การนำสิ่งของที่ใช้แล้วและยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้ประโยชน์อีก เช่น
การใช้กระดาษทั้งสองหน้า การนำเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วไปบริจาค การใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตใหม่ได้ การใช้
ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ การใช้บ รรจุภ ัณฑ์ซ้ำหลายครั้งก่อนทิ้ง การเลือกซื้อสิ้นค้าที่สามารถใช้ ซ้ำได้
การซ่อมแซมอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ ไม่ทิ้งขยะ เป็นต้น
3) Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่)
การนำกลับมาใช้ใหม่ คือ การนำวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม
เป็นต้น มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การนำกระป๋องอะลูมิเนียมมาหลอมเป็น
ขาเทียม นำกล่องเครื่องดื่ม UHT หรือถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มมาแปรรูปเป็นกระเป๋า เป็นต้น
2.2 การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย
สนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งกำเนิดมูลฝอยตั้งแต่
ระดับครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานที่ราชการ ศาสนสถาน สถานบริการต่าง ๆ ทั้งในชุมชนและ
สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะมูลฝอย
และการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด ดังนี้
1) คัดแยกขยะทั่ว ไปออกจากขยะรีไซเคิล หรือขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ โดยบรรจุขยะทั่วไป
ลงในถุงขยะสีน้ำเงิน และขยะรีไซเคิลหรือขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่บรรจุลงในถุงขยะสีเหลือง หรือถุงที่มี
สัญลักษณ์หรือข้อความระบุอยู่บนถุงก็ได้
2) คัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่และขยะเศษอาหารหรือ
ขยะอินทรีย์ โดยบรรจุขยะทั่วไปลงในถุงขยะสีน้ำเงิน ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่บรรจุลงในถุง
ขยะสีเหลือง และขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์บรรจุลงในถุงขยะสีเขียว หรือถุงที่มีสัญลักษณ์หรือข้อความ
ระบุอยู่บนถุงก็ได้
3) คัดแยกขยะทั่ว ไปออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่และขยะเศษอาหารหรือ
ขยะอินทรีย์และขยะอันตราย โดยบรรจุขยะทั่วไปลงในถุงขยะสีน้ำเงิน ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่นำกลับมาใช้
ใหม่บรรจุลงในถุงขยะสีเหลือง และขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์บรรจุลงในถุงขยะสีเขียว และขยะพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนบรรจุลงในถุงขยะสีส้ม หรือถุงที่มีสัญลักษณ์หรือข้อความระบุอยู่บนถุงก็ได้
2.3 การจัดการขยะโดยเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)”
เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละ
และอุทิศตนในการทํางานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการวางแผนและเลือกวิธีการจัดการ
มูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่การส่งเสริม และสนับสนุนการลดการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย
การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การจัดกิจกรรมร่วมกันในชุมชน เช่น การจัดตั้ง
ธนาคารขยะ การจัดตลาดนัดขยะ การเชิญชวนเอกชนเข้ามารับซื้ อขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกระบอกเสียง
ในการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะมูล ฝอย
จัดกิจกรรมร่วมกันในการทำความสะอาดในวันสำคัญต่าง ๆ การส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนดิน การทำปุ๋ยหมักฯลฯ
สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและบริบทของแต่ละพื้นที่
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2.4 มาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมอบหมายทุกหน่วยงาน
ภาครัฐดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการกำหนดให้ “ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ
โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562
โครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดใช้
ถุงพลาสติกหูห ิ้ว และงดใช้โ ฟมบรรจุอาหาร โดยการดําเนินกิจกรรมร่ว มกันระหว่างหน่ว ยงานภา ครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งมีกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
2) กิจกรรมรณรงค์ทําความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
3) กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
4) กิจกรรมทําความดีด้วยหัวใจ งดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์
5) กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล
ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําของหัวหน้าส่วนราชการ
ภาครัฐด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลางทาง)
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย
ประเภทต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การกำจัดขยะมูลฝอยต่อไปได้ มีแนวทางการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
3.1 การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และปริมาณขยะมูลฝอยที่ท้องถิ่นจัดเก็บแล ะนำไป
กำจัดเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2560 และนำมาเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 เช่น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ปริมาณขยะมูล ฝอยที่จ ัดเก็บ ได้เพื่อนำไปกำจัด องค์ประกอบขยะที่จัดเก็บได้ในพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการทุกด้าน และพิจารณาความครอบคลุมพื้นที่การให้บริการการเก็ บขนว่าครอบคลุมทุกพื้นที่หรือไม่
หากไม่ครอบคลุม ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการบริการที่ครอบคลุม ทั่วพื้นที่ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มฝ.2) ผ่านระบบสารเทศ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์กำหนด
นโยบาย การวางแผนงาน/โครงการและการเลือกใช้เทคโนโลยีในการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 และ
พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอย รวมถึงปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกัน ดังนั้ น จึง
เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดย
การเก็บรวบรวมผลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ขยะที่จัดเก็บได้จากครัวเรือน สถานที่กำจัดขยะ หน่วยงานที่
รับจ้างเก็บ ขน หรือรับกำจัดขยะ เป็นต้น นำมาประมวลผลข้ อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ต่อไป
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3.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิด
ขยะมูลฝอย
เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ตระหนัก และ
มีจิตสำนึกในการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย
3.3 การจัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท อย่างน้อย 2 ประเภท ไว้ในที่สถานที่สาธารณะให้
เพีย งพอและเหมาะสมกับ ประเภท ปริมาณมูล ฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น ๆ ได้แก่ ภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอยทั่วไปเป็นสีน้ำเงิน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่เป็นสีเหลือง
สำหรับพื้นที่ที่ต้องการเน้นในเรื่องความปลอดภัย อาจจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีลักษณะโปร่งใสก็ได้
โดยขอให้มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกประเภทของขยะโดยชัดเจน รวมถึงภาชนะเดิมที่สามารถดัดแปลงได้
สำหรับในพื้นที่ของเอกชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที ่ ข องเอกชนที ่ เ ปิ ด ให้ ป ระชาชนเข้ า ไปได้ ต้ อ งจั ด ให้ ม ี ภ าชนะรองรั บ ขยะมู ล ฝอย
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณขยะมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่แห่งนั้น โดยอย่าง น้อย
ต้องมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่
ปั ๊ ม น้ ำ มั น หอพั ก โรงแรม ห้ า งสรรพสิ น ค้ า สถานที ่ จ ำหน่ า ยอาหาร ตลาดน้ ำ /ตลาดนั ด /ถนนคนเดิ น
สถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยว และสถานพยาบาลของเอกชน ฯลฯ
3.4 กำหนดจุดหรือสถานที่รวบรวม “ขยะพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชน” โดยการจัดวางภาชนะ
รองรับขยะพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชนไว้ในพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นในหมู่บ้านหรือชุมชน
แห่งนั้นอย่างน้อย 1 จุด
3.5 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์ชี้แจง
ให้ ป ระชาชนทราบอย่ า งเปิ ด เผยผ่ า นสื ่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ต ่ า งๆ เช่ น เสี ย งตามสาย หอกระจายข่ า ว
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
3.6 จัด ให้มีร ะบบการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยให้มียานพาหนะขนส่งขยะมูล ฝอยที่เพียงพอ และ
ดำเนินการตามมาตรฐาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.7 จัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของสถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอย หากระยะทางในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากหมู่บ้าน/ชุมชนห่างจากสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอย
ควรจัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เพื่อเป็นสถานที่ตั้งกลางระหว่างแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยกับสถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอย และเป็นที่พักหรือรวบรวมขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อลดระยะทาง
การขนส่งขยะมูลฝอยก่อนส่งไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล
จากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเกินกว่า 40 กิโลเมตร หากจำเป็นต้องขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดร่วมกับสถานที่
กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น และไม่มียานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยเพียงพอ
ที่จะขนส่งไปยังสถานที่กำจัด ควรจัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยที่รอการขนส่ง
ไปยังสถานที่กำจัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยจะต้องพิจารณาตามความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) ระยะทางในการขนส่ งขยะมูล ฝอยไปยัง ศูนย์ก ำจัด ขยะมูล ฝอยรวม 40 – 50 กิโ ลเมตร
โดยต้องพิจารณาความคุ้มค่าในการขนส่งไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
2) การออกแบบและการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้
3) ความสามารถในการบริหารจัดการระดับท้องถิ่น และความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินการ
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3.8 ออกข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน กฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรี ยบร้ อยของบ้ านเมื อง (ฉบั บที ่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่ อง การจั ดการมู ลฝอย
พ.ศ. 2560 รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนีย มในการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูล ฝอย ตามกฎกระทรวงกำหนด
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ. 2559
4. มาตรการการเพิ ่ ม ศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการกำจั ด ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนให้ ไ ด้ ร ั บ การกำจั ด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง)
4.1 กำจัดขยะมูลฝอยตกค้าง (ขยะมูลฝอยเก่า)
ขยะมูล ฝอยตกค้างจะต้องได้ร ับ การกำจัดให้ห มดไป โดยองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นสามารถ
ดำเนินการได้ ดังนี้
1) สำรวจ ประเมิน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจัดทำแผนงานฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
2) ปิด/หรือฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่า โดย
การรื้อร่อนขยะมูลฝอยในพื้นที่บ่อขยะมูลฝอย และแปรรูปขยะมูลฝอยผลิ ตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel:
RDF) เพื่อส่งไปเป็นวัตถุดิบให้แก่โรงงานเอกชน หรือส่งไปยังเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า
(รู ป แบบการดำเนิ น โครงการแปรรู ป ขยะมู ล ฝอยผลิ ต เป็ น เชื ้ อ เพลิ ง RDF) โดยถื อ ปฏิ บ ั ต ิ ต ามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 23 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
เอกชนที่ได้รับมอบหมาย นำมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปดำเนินการใช้หรือหาประโยชน์โดยวิธีการจำหน่าย จ่าย โอน
ตามข้อ 22 และข้อตกลงในหมวด 3 ซึ่งกำหนดให้จัดทำข้อเสนอโครงการเสนอต่อคณะกรรมการจังหวัด
หรื อ คณะกรรมการกลาง แล้ ว แต่ ก รณี ทั ้ ง นี ้ ให้ ค ำนึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพ ต้ น ทุ น ความคุ ้ ม ค่ า และประโยชน์
ของทางราชการเป็นสำคัญ
3) ดำเนินการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยให้ดำเนินการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ คือ สถานที่กำจัดขยะที่มีการเทกองขยะมูลฝอยแบบเปิด (Open
Dump) และสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบ
ควบคุม (Controlled Dump) หรือฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfills) หรือให้ดำเนินการตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 12 และหมวด 3 เป็นต้นไป
4) ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำชะขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
5) การจัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่
4.2 การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นควรได้รับการจัดการและกำจัดให้หมดทุกวัน ไม่ควรมีขยะตกค้างหรือขยะ
สะสม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการขยะมูลฝอย ควรมีการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน คือ การจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยหรือแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อ
ผลิตพลังงาน ทั้งนี้ การส่งไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เริ่มต้นต้องมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยและนำขยะมูล
ฝอยไปใช้ประโยชน์มากที่สุด ส่วนที่เหลือจึงจะนำไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ่งจะทำให้ขนาดพื้นที่ที่ใช้
ในการกำจัดขยะมูลฝอยลดลง และยังลดต้นทุนการกำจัดอีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการ
ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มพื้นที่ ดังนี้
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1) จัดให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย (Clusters)
จังหวัดเลยได้มีการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย (Clusters) จำนวน 5 กลุ่ม (เป็นกลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก S หมายถึง
กลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันแล้วน้อยกว่า 300 ตัน/วัน) โดยถือปฏิบัติ
ตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการทตกลง
ร่วมมือกันจัดทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ. ศ. 2560 ดังนี้
Cluster ที่ 1 ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน จำนวน
9 แห่งมี เทศบาลตำบลเชียงคาน เป็นเจ้าภาพ
Cluster ที่ 2 ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอปากชม จำนวน 8
แห่ง มี เทศบาลตำบลปากชม เป็นเจ้าภาพ
Cluster ที่ 3 ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอท่าลี่ อำเภอภูเรือ
อำเภอด่านซ้ายและอำเภอนาแห้ว จำนวน 29 แห่ง มี เทศบาลตำบลท่าลี่ เป็นเจ้าภาพ
Cluster ที่ 4 ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ อำเภอภูกระดึง อำเภอ
หนองหิน และอำเภอผาขาว จำนวน 14 แห่ง มี เทศบาลตำบลภูกระดึง เป็นเจ้าภาพ
Cluster ที่ 5 ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ อำเภอเมืองเลย อำเภอ
วังสะพุง อำเภอภูหลวง อำเภอนาด้วง และอำเภอเอราวัณ จำนวน 40 แห่ง มีเทศบาลเมืองเลย เป็นเจ้าภาพ
2) การเลือกใช้วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยตามประเภทขยะมูลฝอย กระทรวงมหาดไทยได้กำหนด
วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ดังนี้
ก) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ข) การหมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ
ค) การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน
ง) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
จ) วิธ ีการอื่น ตามที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือคณะกรรมการจั งหวั ดให้ค ำแนะนำ
ตามที่เห็นสมควร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนิ นการนำขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปกำจัดในสถานที่
ที่มีวิธีการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สำหรับในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการ
เก็บ ขน และกำจัดขยะมูล ฝอย ให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2560 ในหมวดที่ 3 เป็นต้ นไป คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อจัดให้มีการให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย โดยให้ปฏิบัติตามแนวทาง
ในประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการทำความตกลง
ร่ ว มกั น จั ด ทำบริ ก ารสาธารณะขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ ่น และข้ อ 13 วรรคสอง ที ่ ไ ด้ ก ำหนดให้
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการดำเนินการ
เก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยอนุโลม
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5. มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลาย
พื้นที่ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมูลฝอยติดเชื้อเป็นจำนวน
มาก ซึ่งต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
รวมถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งคำแนะนำ
ของกรมอนามัย เกี่ย วกับ แนวทางการจั ดการมูล ฝอยสำหรับ องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการ
จัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีมาตรการหลัก 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ มาตรการเก็บ
ขยะ และมาตรการกำจัดขยะ ตามหนังสือที่ มท 0820.2/ว 1759 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563
5.1 มาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ
1) ประชาสัมพัน ธ์ให้ป ระชาชนคัดแยกขยะแต่ล ะประเภทใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่นไม่ให้
มีรอยฉีกขาด แล้วนำไปทิ้งในถังขยะหรือจุดรวบรวมขยะเพื่อรอการเก็บขน
2) ให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ปิด
ปากถุงให้แน่น และควรทำสัญลักษณ์ที่ถุงขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า เช่น ผูกเชือก หรือเขียนบอกให้
รู้เวลาพนักงานเก็บขนขยะมาจัดเก็บ หรือนำไปทิ้งในถังขยะสีแดง ซึ่งจัดให้เป็นถังขยะติดเชื้อ หรือนำไปทิ้งไว้
ในจุดรวบรวมขยะเฉพาะเพื่อรอการเก็บขน
3) จัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะหรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อเป็นจุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัย และ
หน้ากากผ้าเป็นการเฉพาะ
4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า หากผู้ที่ไม่มีอาการป่วยหรือไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
ได้ เนื่องจากสามารถซักทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาซักผ้าเด็ก หรือน้ำสบู่อ่อน หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ และตากแดด
ให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดจำนวนขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและจำนวนขยะติดเชื้อด้วย
5.2 มาตรการเก็บขยะ
1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าและเครื่องแต่ง
กายที่รัดกุม เป็นต้น ให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานทุกวัน
2) ให้มีการป้องกัน การติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่พนักงาน
เก็บขนขยะทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง
3) ตรวจสุขภาพพนักงานเก็บขนขยะเป็นระยะตามความเหมาะสม
4) หลังจากการปฏิบัติงานทุกครั้ง ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อผสมแอลกอฮอล์ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ
เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ในขณะที่ปฏิบัติงาน รวมถึงฉีดล้างรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน
5.3 มาตรการกำจัดขยะ
1) ให้หามาตรการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานประจำจุดกำจัดขยะเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติงาน
2) การกำจัดขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าให้การกำจัดเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
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6. มาตรการการจัดการขยะพลาสติก
6.1 Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เพื่อกำหนดเป็นกรอบนโยบาย
การบริ ห ารจั ด การขยะพลาสติ ก ในภาพรวมของประเทศ และเป็ น กรอบนโยบายการบริ ห ารจั ด การ
ขยะพลาสติกตามพันธกรณีระหว่างประเทศในคราวประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562 และเป็นกรอบนโยบาย
การจัดการกากของเสียด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
6.1.1 (ร่ า ง) Roadmap การจั ด การขยะพลาสติ ก พ.ศ. 2561 – 2573 ประกอบด้ ว ย
2 เป้าหมาย ดังนี้
(1) การลด และเลิ ก ใช้ พ ลาสติ ก เป้ า หมาย ด้ ว ยการใช้ ว ั ส ดุ ท ดแทนที ่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้
• เลิกใช้ภายในปี 2562 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 1) พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
(Cap Seal) 2) ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสารอ๊อกโซ่ (Oxo) และ 3) ไมโครบีด (Microbead)
• เลิ กใช้ ภ ายในปี 2565 จำนวน 4 ชนิ ด ได้ แก่ 1) ถุ งพลาสติ ก หู หิ้ ว
ขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน 2) กล่องโฟมบรรจุอาหาร 3) แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดี ยว)
และ 4) หลอดพลาสติก
(2) การนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ภายในปี 2570
6.1.2 หน่วยงานดำเนินการ
(1) หน่ วยงานกลาง ประกอบด้ วย กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ ่ งแวดล้ อม
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลัก
(2) หน่ วยงานระดั บพื ้ นที ่ ประกอบด้ วย จั งหวั ดและองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
เป็นหน่วยงานสำคัญในการดำเนินงานขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานในการจัดการขยะพลาสติกในระดับ
จังหวัด และรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดมายังหน่วยงานกลาง
6.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 มีส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
6.2.1 กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี BOI และสภาอุตสาหกรรม (FTI-PPP) เป็นหน่ว ยงานหลัก ในการ
ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ Upcycling ทัง้ ในระดับบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
ย่อม เช่น ทำเสื้อจากขยะขวด PET
(2) ถนนพลาสติกตัวอย่างในพื้นที่ของภาคเอกชนและขยายผลสู่การเป็นมาตรฐานถนน
พลาสติกสำหรับประเทศไทยเพื่อนำไปเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในพื้นที่อื่นต่อไป
(3) ทำไม้เทียมหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างจากขยะพลาสติกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
สีเขียว
(4) การศึกษา ค้นคว้า และจัดหาเทคโนโลยีในการจัดการใช้ประโยชน์ขยะพลาสติกอย่าง
มีประสิทธิภาพและสร้างโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน
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(5) พัฒนาการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอื่น ๆ ได้แก่ ถนน ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
6.2.2 กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการดำเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้
(1) การลด เลิกใช้ พลาสติกใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และไม่สามารถนำกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
(2) โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียว (Single-use plastics) ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน
(3) การรณรงค์งดแจกหลอดพลาสติกและพลาสติกใช้ครั้งเดียว อื่น ๆ ในสถานที่บริการ
โดยให้แจกในกรณีที่มีการร้องขอ ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน
(4) การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดการ
ทรัพยากรด้วยการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
(5) การสนับสนุนการนำขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
(6) การนำขยะพลาสติกเป้าหมายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน
(7) การส่งเสริมให้ร้านรับซื้อของเก่ามีการจัดการสภาพร้านที่ดี
(8) การพัฒนาระบบรวบรวมขยะพลาสติกในพื้นที่ของรัฐ หรือเอกชนที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งส่งเสริมระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ (Deposit Refund)
6.2.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลั กในการ
ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้
(1) การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการคัดแยก/รวบรวมขยะภายใต้พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(2) ส่งเสริมให้เกิดหน่วยคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะอินทรีย์ในระดับชุมชนเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิลอื่น ๆ
(3) การวางระบบและโครงสร้างพื้นฐานในการคัดแยกและจัดการขยะแบบครบวงจรใน
ทุกพื้นที่
6.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนำขยะพลาสติกมาผลิต
เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF)
6.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการจัดทำโมเดลโครงการนำร่องการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่นำร่อง ได้แก่
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง
7. มาตรการจัดการขยะพลาสติก ตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะ
พลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอโดย ทส.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่
1 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้รายงานผลการดำเนินการต่อนายกรัฐมนตรี เป็นระยะ ๆ
ตามไตรมาส โดยแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก มีสาระสำคัญ ดังนี้
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1. มาตรการ
1) มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งกำเนิด
มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมการเกิดของเสียจากการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์
โดยการออกแบบ/ผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco - design) ลดปริมาณสารพิ ษใน
ผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพของระบบนิเวศธรรมชาติในการรองรับมลภาวะจากพลาสติก ตลอดจนการสร้าง
แรงจูงใจเพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเอง
2) มาตรการลด เลิกใช้พลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค
มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชน
ในการบริโภคที่เหมาะสม ลดการบริโภคพลาสติกที่ฟุ่มเฟือย ส่งเสริมการจัดซื้อ/บริโภคสินค้าที่เป็นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
3) มาตรการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค
มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการนำขยะพลาสติกกลับมา ใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ส่งเสริมให้ประชาชนลดและคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วย
หลักการ 3 Rs : Reduce Reuse Recycle การส่งเสริมให้มีการนำขยะพลาสติกมาผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse
Derived Fuel : RDF) การจัดทำหลักเกณฑ์แนวทางการส่งเสริมการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ การส่งเสริม
ให้อุตสาหกรรมบางประเภทต้องใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลพลาสติก รวมทั้งมาตรการส่งเสริมทางภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
ที่มีการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดหาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จาก
ขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ดังนี้
3.1) การสนั บสนุ นให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ ่ นกำหนดกฎระเบี ยบ ข้ อบั งคั บท้ องถิ่ น
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปตามหลักการ 3 Rs : Reduce Reuse Recycle
3.2) การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยระบบ Circular
Economy
3.3) การส่ งเสริ มให้ ม ี การนำขยะพลาสติ กมาผลิ ตเชื ้ อเพลิ งขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF)
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมดำเนินการ
3.4) การเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า
3.5) การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ หรือชุมชม หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการพลาสติกที่ดี
3.6) การควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ
3.7) การพัฒนากฎหมายเฉพาะเพื่อการจัดการขยะพลาสติก
3.8) การกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล
2. กลไกการขับเคลื่อน
1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก
กั บทุ กภาคส่ วนที ่ เกี ่ ยวข้ อง การรณรงค์ ประชาสั มพั นธ์ ผ ่ านสื ่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media) หรื อการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2) การสร้างความเป็นหุ้ นส่วนในการดำเนินงานในทุ กระดั บทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ได้แก่ หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค
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3) การใช้เครื่องมือและกลไกต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ดังนี้
3.1) มาตรการทางการเงินการคลัง โดยอาจเป็นเงินงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่
เงินลงทุนจากภาคเอกชน เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ และงบประมาณแผ่นดิน
3.2) การสร้างแรงจูงใจ ด้วยการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และการใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งเครื่องมือทางสังคม เพื่อสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
3.3) การสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการจัดการ ระบบฐานข้อมูล
นวัตกรรมในการจัดการขยะพลาสติกทั้งบนบกและทะเล
3.4) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
ระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการป้องกันขยะบกลงสู่ทะเล
3.5) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเร่งออกกฎระเบียบข้อบังคับ
3. หน่วยงานขับเคลื่อน
1) หน่วยงานส่วนกลาง คือ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
2) หน่วยงานระดับพื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน
1) ภาครัฐส่วนกลาง ประกาศแนวนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ให้ชัดเจน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแนวนโยบาย มาตรการ และเป้าหมายของร่างแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการขยะพลาสติกใน
ท้ อ งถิ ่ น ออกข้ อ กำหนดและเทศบั ญ ญั ต ิ เ พื ่ อ ส่ ง เสริ ม การดำเนิ น งานจั ด การขยะพลาสติ ก และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ให้กับ
ผู้บริโภค ประชาชน ชุมชน ด้วยหลักการ 3R รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3) ภาคประชาชน ร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินกิจกรรมลด คัดแยก และนำขยะพลาสติกกลับมาใช้
ประโยชน์ โดยใช้หลักการ 3R และเป็นเครือข่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มีส่ วนร่วมในการเผยแพร่
กิจกรรมในระดับครัวเรือนและขยายผลในชุมชน
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มาตรการ แนวทาง และกิจกรรมการดำเนินการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติ
เป้าหมายของจังหวัด

กิจกรรมหลัก*

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

1. ด้านการจัดการขยะต้นทาง
1.1 องค์กรปกครอง (1) มี การออกข้ อบั ญญั ต ิ / เทศบั ญญั ต ิ การจั ดการขยะ - อปท.
ส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ร้ อ ยละ มูลฝอย
100 ออกข้ อ บั ญ ญั ติ /
เทศบัญญัติการจัดการ
ขยะมูลฝอย

- สถจ./สถอ.

1.2 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ100
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมให้
เครือข่าย “อาสาสมัคร
ท้องถิ่น รักษ์โลก” เข้า
ร่ว มอย่างน้อย 2 ครั้ ง
ต่อปี

- สถจ./สถอ.

(1) อปท. “รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” - อปท.
และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นของตนเอง

- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
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เป้าหมายของจังหวัด

กิจกรรมหลัก*

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

(2) อปท. มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกใน - อปท.
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยให้อาสาสมัครท้ องถิ่ น
รักษ์โลก (อถล.) เข้าร่วมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
(2.1) จัดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
เริ่มตั้งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย
การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และการรวบรวมขยะมูลฝอย
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเก็บขนของ อปท.
(2.2) การจั ดกิ จกรรมการรั กษาความสะอาดและ
ความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของหมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชน เช่ น
นัดเวลาเก็บขนขยะมูลฝอย เก็บกวาดขยะมูลฝอย เป็นต้น
(2.3) สอดส่องดูแล เฝ้าระวัง และรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้ง
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
(2.4) เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ิ จกรรมการลดและ
คั ดแยกขยะ เช่ น กิ จกรรม Big Cleaning Day กิ จกรรม
รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หรื อกิ จกรรมที ่ เป็ นประโยชน์ด ้ านสิ ่งแวดล้ อมต่ อชุ มชน
เป็นต้น

หน่วยงานสนับสนุน
- สถจ./สถอ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
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เป้าหมายของจังหวัด

กิจกรรมหลัก*

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

(2.5) เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เพื่อขอความ
ร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เช่ น ภาคราชการ ภาค
การศึกษา ภาคศาสนา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนในการจัดการมูลฝอยในหมู่บ้าน/
ชุมชน
1.3 หมู ่ บ ้ าน/ชุ มชน
ร้อยละ 50 มีการ
คั ด แยกขยะมู ล ฝอย
ชุมชนที่ต้นทาง

(1) มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภท เช่น การส่งเสริมให้มีการ - อปท.
คัดแยกขยะในหน่วยงาน หมู่บ้าน ชุมชน การนำขยะรีไซเคิล
มาใช้ซ้ำ หรือการนำมาผลิตเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป การจัดทำถังขยะเปียกเพื่อรองรับขยะ
อินทรีย์ การคัดแยกขยะอันตรายเช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดเล็ก รวมถึงการจัดกิจกรรม เช่น การทำปุ๋ยจากขยะ
อินทรีย์ (ขยะเป็นปุ๋ย) กองทุนขยะของผู้สูงอายุ ผ้าป่าขยะ
รีไซเคิล ขยะแลกไข่ ขยะแลกสิ่งของ ขยะแลกภาษี ธนาคาร
ขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน หรือ
กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เป็นต้น

- จังหวัด

(2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน - อปท.
รวมถึ งผู ้ ป ระกอบการในท้ องถิ ่ น เกี ่ ยวกั บการคั ด แยก
ขยะประเภทต่าง ๆ เช่นการจัดการกับขยะทั่วไป การคัดแยก
ขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการลดขยะประเภท
ใช้ครั้งเดียว (single use) และแนวทางในจัดการกับ

- จังหวัด

- สถจ./สถอ.
- ทสจ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

- สถจ./สถอ.
- ทสจ.
- ภาคเอกชน
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ขยะรี ไ ซเคิ ล ที ่ ม ี ใ นครั ว เรื อ น หรื อ สถานประกอบการ
การจัดการกับ ขยะอินทรีย์ เพื่อรองรับมูล ฝอยประเภท
อาหารจากครัวเรือน หรือการนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก เป็นต้น

- ภาคประชาชน

(3) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ห มู่บ้าน/ชุมชน - อปท.
ให้มีกิจกรรมคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง การประสานงานกับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อ ร่วมมือจัดการกับขยะชุมชน
เช่น ซาเล้ง หรือ โรงงานรีไซเคิลขยะ เป็นต้น

- จังหวัด
- สถจ./สถอ.
- ทสจ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

2. ด้านการจัดการขยะกลางทาง
2.1 องค์กปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ร้ อยละ
100 มี ภาชนะรองรั บ
ขยะมู ลฝอยแ บ บ แ ย ก
ประเภทในที่สาธารณะ
แ ล ะ / ห ร ื อ ส ถ า น ที่
ท่องเที่ยวทุกแห่ง

(1) สำรวจสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวในพื ้น ที่ - อปท.
รับผิดชอบ เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมการจัดหา
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย

- สถจ./สถอ.

(2) จัดหาภาชนะรองรับ ขยะมูล ฝอยแบบแยกประเภท - อปท.
ในสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ
ให้ครบทุกแห่ง

- สถจ./สถอ.

- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
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(3) จั ด หายานพาหนะขนขยะมู ล ฝอยและพนั ก งาน - อปท.
ประจำรถให้เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

หน่วยงานสนับสนุน
- สถ.
- สถจ.
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

2.2 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 95
มีการวางระบบการเก็ บ
ขนขยะมูลฝอย
แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ห รื อ
มี ป ระกาศมาตรการ
การจัดการขยะมูลฝอย
แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ใ ห้
สอดคล้องกับพื้นที่

(4) ตรวจสอบและป้องกันไม่ให้ขยะมูลฝอย น้ำ หรือสิ่งอื่น - อปท.
ที ่ เ กิ ด จากการขนขยะมู ล ฝอยตกหล่ น รั ่ ว ไหลออกจาก
รถเก็บขนขยะมูลฝอย

- สถจ.

(5) การทำความสะอาดยานพาหนะให้ ม ี ค วามสะอาด - อปท.
เป็นประจำทุกครั้งที่มีการขนขยะ

- สถจ.

(1) มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางเก็บ ขน - อปท.
โดยสามารถทำเป็ น ปฏิ ท ิ น การเก็ บ ขน มี ก ารเก็ บ ขน
แบบแยกประเภท ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ข้อ 9

- สถจ./สถอ.

(2) การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน โดยการทำ - อปท.
ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพื่อแจ้งให้ประชาชน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

- สถจ./สถอ.

- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
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(3) จัดเตรีย มยานพาหนะ และเส้นทางการเก็บขนขยะ - อปท.
ให้เหมาะสมสำหรับการเก็บขนขยะแยกประเภท

หน่วยงานสนับสนุน
- สถจ.
- ทสจ.
- อบจ.

2.3 องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ร้ อ ยละ
80 มีการขนขยะอันตราย
ชุมชนไปยังจุดรวบรวม
ขยะอันตรายของจังหวัด
หรื อมี การนำส่ งไปให้
บริษัทเอกชนนำไปกำจัด

(1) จัดให้มีจุดรวบรวมหรือถังขยะอันตรายชุมชนอย่างน้อย - อปท.
หมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 แห่ง

- สถจ./สถอ.
- อบจ.
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

(2) การขนขยะอั น ตรายชุ ม ชนไปยั ง จุ ด รวบรวมขยะ - อปท.
อันตรายของจังหวัด เพื่อรวบรวมและนำส่งไปกำจัดต่อไป

- สถจ./สถอ.
- อบจ.
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

(3) มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน - อปท.
และผู้ประกอบการในท้องถิ่น เกี่ยวกับขยะอันตรายชุมชน
ประเภทต่าง ๆ การจัดการขยะอันตรายชุมชนจากการ
ทิ้งหรือกำจัดขยะอันตรายชุมชนไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และจุดรวบรวมขยะอันตรายของชุมชน

- สถจ./สถอ.

(4) มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางเก็บขนขยะ - อปท.
อั น ตรายชุ ม ชน โดยสามารถทำเป็ น ปฏิ ท ิ น การเก็ บ ขน
พร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนในชุมชนทราบ

- สถจ.

- อบจ.
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

- อบจ.
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หน่วยงานสนับสนุน
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

2.4 หมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชน (1) จัดให้มีจุดรวบรวมหรือถัง หน้ากากอนามัยและหน้ากาก - อปท.
ร้อยละ 50 มีการติดตั้ง ผ้า อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 แห่ง
ถังขยะหน้ากากอนามัย
และหน้ า กากผ้ า ตาม
มาตรการการจัดการขยะ
ในช่ วงสถานการณ์ การ
ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ
ไวร ั สโคโรนา 2019
(COVID-19)
(2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน - อปท.
เกี่ยวกับขยะติดเชื้อประเภทต่าง ๆ การจัดการขยะหน้ากาก
อนามัยและหน้ากากผ้า และการประชาสัมพันธ์จุดรวบรวม
ขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าของชุมชน

- สถจ./สถอ.
- สสจ./สสอ.
- รพ.สต
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- สถจ./สถอ.
- สสจ./สสอ.
- รพ.สต
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
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3. ด้านการจัดการขยะปลายทาง
3.1 ขยะมูลฝอยชุมชน
ได้ ร ั บการจั ดการอย่ าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ร้อยละ 85

(1) อปท. จัดอบรมการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะ - อปท.
แก่ป ระชาชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เช่น โซฟาถังขยะ
- หมู่บ้าน/ชุมชน
โต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้ภ ายในบ้านจากไม้เก่า ไม้กวาดจาก
เศษพลาสติ ก เตาเผาไร้ ค วั น การทำสารบำรุ ง ดิ น จาก
ไส้เดือนดิน เป็นต้น

- จังหวัด

(2) อปท. จั ด กิ จ กรรมสร้ า งจิ ต สำนึ ก ให้ ป ระชาชนเห็ น - อปท.
คุณค่าของขยะก่อนนำไปทิ้งอย่างไร้ประโยชน์ เช่น ผ้าป่า
รีไซเคิล การล่องเรือเก็บขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรมทำสารบำรุงดิน น้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมร้านรับซื้อ
ของเก่ า สี เ ขี ย ว กิ จ กรรมธนาคารขยะชุ ม ชน ธนาคาร
ขยะโรงเรีย น ศูนย์ รีไซเคิล ชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ /
สิ่งของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง เป็นต้น

- จังหวัด

(3) สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท. - สถานศึกษาในสังกัด อปท. ทุกแห่ง
และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตลอดจนสถาบันการศึ ก ษา
- อปท.
ในพื้นที่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ 3 Rs หรือ 3 ช. ให้แก่เด็ก
นักเรียน และนักศึกษา เช่น วิธีการลดปริมาณขยะและ
คัดแยกขยะ การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น
ทั ้ ง นี ้ ให้ ม ี ก ารอำนวยความสะดวกให้ แ ก่ โ รงเรี ย น

- จังหวัด

- สถจ./สถอ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- สถจ./สถอ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

- สถจ./สถอ.
- สพม.เลย
- สพป.เลย เขต 1-3
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สถานศึกษา วัด หรือหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยการ
จัดตั้งภาชนะรองรับแบบแยกประเภท เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้มีการคัดแยกขยะ

หน่วยงานสนับสนุน
- สถานศึกษาเอกชน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

(4) ขอความร่ ว มมื อ “ประชารั ฐ ” ตั ้ ง แต่ ภ าคราชการ - อปท.
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม/
ภาคประชาชน (ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด )
ร่ ว มดำเนิ น การขั บ เคลื ่ อ นการจั ด กิ จ กรรมลดการใช้
ถุงพลาสติก โฟม และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า

- ภาคราชการ
- ภาคเอกชน
- ภาคการศึกษา
- ภาคศาสนา
- ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน

(5) สนั บ สนุ น ให้ ม ี ก ารจั ด กิ จ กรรมที ่ ใ ห้ ผ ู ้ ค ั ด แยก - อปท.
ขยะมูลฝอยรายย่อย เช่น ซาเล้ง ร้านค้าของเก่า เครือข่าย
ชุมชน เข้ามาบริการในหมู่บ้าน/ชุมชน

- ปค.จ./ปค.อ.
- สถจ./สถอ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

(6) อปท. ร่ ว มกั บ กำนั น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น จั ด การรวมกลุ่ ม - อปท.
ประชาชนที่สมัครใจตั้งเป็นกลุ่มบริหารจัดการขยะ และจัดหา
สถานที ่ ทำการกลุ ่ ม รวมทั ้ งนั ดหมายผู้ ค ้ าของเก่ ารั บซื้ อ

- ปค.จ./ปค.อ.
- สถจ./สถอ.
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กิจกรรมหลัก*

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

หรือกลุ่มจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนขยะเป็นเงินหรือสิ่งของ
ที่มีมูลค่า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

- ภาคเอกชน

(7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการภาคเอกชน - อปท.
ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม หรือนำถุงพลาสติก
และโฟมกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ หรื อ ขอความร่ ว มมื อ
จากภาคเอกชนไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าและให้สร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ประชาชนในการใช้ถุงผ้าแทน

- จังหวัด

- ภาคประชาชน
- หอการค้าจังหวัด
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

(8) จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน

- อปท.

- จังหวัด
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
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กิจกรรมหลัก*

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

(9) ปรั บ ปรุ ง สถานที ่ ก ำจั ด ขยะมู ล ฝอยที ่ ด ำเนิ น การ - อปท.
ไม่ ถ ู ก ต้ อ ง ให้ ม ี ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยอย่ า งถู ก ต้ อ ง
โดยกระบวนการต่ างๆ ดั งนี ้ การฝั งกลบเชิ งวิ ศวกรรม
(Engineer Landfill) การฝั งกลบอย่ างถู กหลั กสุ ขาภิ บาล
(Sanitary Landfill) เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ
การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักปุ๋ย (Compost)
การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) การกำจัดขยะมูลฝอยแบบ
เชิ งกล – ชี วภาพ (MBT) การฝั งกลบแบบเทกองควบคุ ม
(Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา
ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบกำจัดอากาศเสีย

- สถจ./สถอ.

(10) รวบรวมตั วเลขปริ มาณขยะที ่ อปท. เก็ บขนไปกำจั ด - อปท.
ที่ระบบกำจัด หรือประสานขอตัวเลขปริมาณที่บ่อหรือระบบ
กำจั ดของเอกชนที ่ อปท. จ้ างเก็ บ/ขน/กำจั ด จั ดทำเป็ น
ฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. และรายงานข้อมูล
ผ่านระบบสารสนเทศ สถ. รวมทั้งรายงานข้ อมูลผ่าน ทสจ.
เพื่อรวบรวมให้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) รายงานข้อมูล
ผ่านระบบสารสนเทศของกรมควบคุมมลพิษ คพ.

- สถจ./สถอ.

(11) ในกรณีที่พื้นที่นั้น ๆ ไม่มีระบบการให้บริการจัดเก็บ - อปท.
ขยะมู ล ฝอย ให้ อปท. ส่ ง เสริ ม ประชาชนกำจั ด
ขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

- สถจ./สถอ.

- ทสจ.
- สสภ.
- คพ.
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

- ทสจ.
- สสภ., - คพ.
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

- ทสจ.
- สสภ.
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3.2 องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่
ในการจั ด การมู ล ฝอย
(Clusters) ร้อยละ 30
ม ี การขนขย ะ ไ ป ยั ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าภาพของกลุ่ ม พื้ น ที่
ในการจั ดการมู ลฝอย
(Clusters)

กิจกรรมหลัก*

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

โดยคำนึงความเหมาะสมของพื้นที่ ไม่ก่อให้เกิด มลพิ ษ
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย - อปท.
(Clusters) มีการวางแผนความร่ว มมือ รวมถึงการวาง
ระบบขนขยะมูลฝอยไปไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้ า ภาพของก ลุ ่ ม พื ้ น ที ่ ใ น ก า ร จั ด ก า ร มู ล ฝ อ ย
(Clusters)อย่างมีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ

- สถจ./สถอ.

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขนขยะไปยังองค์กร - อปท.
ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพของกลุ่ มพื้น ที่ในการจั ด การ
มูลฝอย

- สถจ./สถอ.

- อบจ.
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

- อบจ.
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

3.3 ขยะอันตรายชุมชน (1) ในระหว่างรวบรวมขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย - อปท.
ร้อยละ 60 ที่ได้รับการ เพื่อรอกำจัด อปท. มีสถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐานและ
จัดการอย่างถูกต้องตาม ปลอดภัย
หลักวิชาการ
(2) ขนขยะอั น ตรายชุ มชนให้ บริ ษ ั ท เอกชนนำไปกำจั ด - อปท.
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

- สถจ./สถอ.
- อบจ.
- ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
- สถจ.
- อบจ.
- ภาคเอกชน
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กิจกรรมหลัก*

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน
- ภาคประชาชน

3.4 องค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ร้ อ ยละ
100 ไม่มีขยะหน้ากาก
อนามัยและหน้ากากผ้ า
ตกค้างตามมาตรการการ
จ ั ดการ ข ย ะ ใ น ช ่ ว ง
สถานการณ์ การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)

(1) มีการวางระบบการขนขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากาก - อปท.
ผ้าของ อปท. ไปรวบรวมกับขยะติดเชื้อของสถานพยาบาล
เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น เพื่อนำส่ง
กำจัดไปต่อไป

- สถจ./สถอ.
- สสจ./สสอ.
- รพ.สต
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

(2) จัดระบบการขนขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้ า - อปท.
ให้เป็น ไปตาม มาตรการจัดการขยะในช่ว งสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเก็บขน ระหว่างขน
และการจำกัด

- สถจ./สถอ.
- สสจ./สสอ.
- รพ.สต
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 องค์ ก รปกครอง (1) จั ง หวั ด มี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล ที ่ อ งค์ ก รปกครอง - อปท.
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 ส่วนท้องถิ่นได้บันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ม ี การบ ั นท ึ กข ้ อมู ล

- สถจ.
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กิจกรรมหลัก*

ปริ ม าณขยะที ่ เ กิ ด ขึ้ น
อย่ างถู ก ต้ อ งในระบบ
สารสนเทศด้ า นการ
จัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มฝ.2) ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการบันทึกข้อมูล - อปท.
ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.2) ในทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หน่วยงานสนับสนุน

- สถจ.

**หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดำเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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มาตรการ แนวทาง และกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
กิจกรรมหลัก*

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัด เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป - ทุกหน่วยงานในสังกัด มท.
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง

หน่วยงานสนับสนุน
- มท.
- สถ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลด การคัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติก การใช้ผลิตภัณฑ์ - ทุกหน่วยงานในสังกัด มท.
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสำนักงานอย่างเป็นรูปธรรม
- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง

- มท.
- สถ.
- หน่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม

3. สำนักงานจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทให้เพียงพอในสำนักงาน

- ทุกหน่วยงานในสังกัด มท.

- มท./ สถ.

- หน่วยงานสังกัดทุกกระทรวง

- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

4. หน่ ว ยงานที ่ เกี ่ ย วข้ องกั บ การท่ องเที ่ ยวรณรงค์ ประชาสั มพั นธ์ จั ดกิ จกรรมการลด - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว

- มท./สถ.
- ภาคเอกชน
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน
- ภาคประชาชน

5. สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ - กระทรวงศึกษาธิการ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
- ทุกสถานศึกษาสังกัด อปท.

- สถ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

6. สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื ้ น ที ่ เพื ่ อ ลดการต่ อ ต้ า นจากประชาชน - ทุกหน่วยงานในสังกัด มท.
ในประเด็ น ปั ญ หาเรื ่ อ งการก่ อ สร้ า งระบบการกำจั ด ขยะมู ล ฝอยและผลกระทบด้ า นต่ า ง ๆ
จากการก่อสร้าง

- สถ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

7. ศึกษา วิจัย ประยุกต์ และพัฒนาทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสมกับพื้นที่ - สถ.
ปริมาณ และองค์ประกอบของขยะมูลฝอย รวมถึงส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดการรวมกลุ่มพื้นที่
การจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) อย่างมีประสิทธิภาพ

- วท./คพ. /พพ.
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน

8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

- อปท.

9. อบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถและศักยภาพ - สถ.
ในการจัดการขยะมูลฝอย
- อปท.

- สถ./ภาคเอกชน
- ทส.
-ภาคเอกชน/ภาคประชาชน
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

10. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ ในการเสนอแนะ - จังหวัด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
- สถ.
ปัญหาขยะมูลฝอย

- ทส.

11. สร้างกลไก และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย - จังหวัด
โดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน

- สถ.

12. ยกย่อง เชิดชูเกีย รติ ประกวดและให้รางวัล องค์กรและบุคคลที่มีจิตสำนึกและผลงาน - สถ.
การบริห ารจัดการขยะมูล ฝอยดีเ ด่น เช่น หน่ว ยงานระดับจั งหวั ด อำเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านชุมชนสถาน

- มท./สถ.

*หมายเหตุ กิจกรรมหลักเป็นแนวทางเพื่อใช้ดำเนินการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

- หน่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
- ภาคประชาชน
- หน่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
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(ตัวอย่าง)

ประกาศ (ชื่อ อปท.) ...............................
เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย
*****************
เพื ่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ร ั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศวัน เวลา สถานที่ และเส้นทาง การเก็บ
และขนขยะมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร
(ชื่อ อปท.) ........................ อำเภอ ................... จังหวัด ........................ จึงประกาศกำหนดวัน
เวลา และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ดังนี้
1. วัน เวลา สถานที่ที่ประชาชนรวบรวมขยะมูลฝอยในจุดที่กำหนด
ประเภท
ขยะมูลฝอยทั่วไป

วัน

พื้นที่ดำเนินการ
ทุกวันจันทร์
หมู่ที่/ชุมชน ..............................................
เวลา.................ถึง................น.
จุดรวบรวม ........ จุด ประกอบด้วย (1)....
ทุกวันพุธ
หมู่ที่/ชุมชน ..............................................
เวลา................ถึง................น.
จุดรวบรวม ........ จุด ประกอบด้วย (1)....
ขยะมูลฝอยอินทรีย์/ ทุกวันอังคาร
หมู่ที่/ชุมชน ..............................................
ขยะเปียก
เวลา.................ถึง................น.
จุดรวบรวม ........ จุด ประกอบด้วย (1)....
(กรณีไม่มีพื้นที่
ทุกวันพฤหัสบดี
หมู่ที่/ชุมชน ..............................................
ทำภาชนะรองรับ)
เวลา.................ถึง................น.
จุดรวบรวม ........ จุด ประกอบด้วย (1)....
ขยะมูลฝอย
ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน หมู่ที่/ชุมชน ..............................................
นำกลับมาใช้ใหม่
เวลา.................ถึง................น.
จุดรับซื้อ ........... จุด ประกอบด้วย (1)....
ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน หมู่ที่/ชุมชน ..............................................
เวลา.................ถึง................น.
จุดรับซื้อ ........... จุด ประกอบด้วย (1)....
ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ 1. ให้ทุกครัวเรือนนำไปรวบรวมในจุดที่ อปท. กำหนด ตามมติของหมู่บ้าน/ชุมชน
หรืออันตรายจาก
2. ให้ทุก อปท. กำหนดวันตามความเหมาะสมนำส่ง อบจ. นำไปกำจัดตามหลักวิชาการ
ชุมชน
/2. เส้นทางการเก็บ....
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-22. เส้นทางการเก็บ และขนขยะมูลฝอย (ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป)
ประเภท

วัน

พื้นที่ดำเนินการ

ขยะมูลฝอยทั่วไป

ทุกวันจันทร์
เวลา.................ถึง................น.
ทุกวันพุธ
เวลา.................ถึง................น.
ขยะมูลฝอยอินทรีย์/ ทุกวันอังคาร
ขยะเปียก
เวลา.................ถึง................น.
(กรณีไม่มีพื้นที่
ทุกวันพฤหัสบดี
ทำภาชนะรองรับ)
เวลา.................ถึง................น.

จุดเริ่มต้นตั้งแต่ .........................................
ถึง ..............................................................
จุดเริ่มต้นตั้งแต่ .........................................
ถึง ..............................................................
จุดเริ่มต้นตั้งแต่ .........................................
ถึง ..............................................................
จุดเริ่มต้นตั้งแต่ .........................................
ถึง ..............................................................

ในการทิ้งขยะมูลฝอยดังกล่าว สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ (ไม่ใช่สถานที่
สาธารณะ) ขอให้คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งทุกครั้ง และนำใส่ถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกสี
ตามประเภทขยะมู ล ฝอย คื อ เชื อ กสี น ้ ำ เงิ น ได้ แ ก่ ขยะมู ล ฝอยทั ่ ว ไป เชื อ กสี เ หลื อ ง ได้ แ ก่ ขยะมู ล ฝอย
นำกลับมาใช้ใหม่ และขยะมูลฝอยอินทรีย์ใช้เชือกสีเสียวเป็นต้น
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. ...................

(ลงชื่อ)
(....................................................)
ตำแหน่ง (ผู้บริหาร อปท.) ...........................................
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(ตัวอย่าง)
รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย
ประเภทขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
( ชื่อ อปท. ) .........................
_____________________
เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”
เช่น ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ หรือยาปราบศัตรูพืช ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี
ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟฟ้า ส่วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ชื่อ อปท. ............... จึงกำหนดจุดรวบรวมขยะ
มูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชน โดยประชาชนนำไปรวบรวมไว้ในจุดที่ ชื่อ อปท. ............... กำหนด
ไว้บริการประชาชน เพื่อ ชื่อ อปท. ............... นำไปกำจัดตามหลักวิชาการ ดังนี้
1. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ................... นำไปรวบรวมที่ ......................
2. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ................... นำไปรวบรวมที่ ......................
3. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ................... นำไปรวบรวมที่ ......................
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่ ชื่อ อปท. ......................................
หมายเลขโทรศัพท์ ...................................................... E – mail …………………………………………………………….
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(ตัวอย่าง)
รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย
ประเภทขยะมูลฝอยอินทรีย/์ ขยะเปียก (เศษอาหาร)
( ชื่อ อปท. ) .........................
_____________________
เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยอินทรีย์/ ขยะเปียก (เศษอาหาร)”
ใน ชื่อ อปท. ............... จึงกำหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอยอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร) โดยประชาชนนำไป
รวบรวมไว้ในจุดที่ ชื่อ อปท. ............... กำหนดไว้บริการประชาชน เพื่อ ชื่อ อปท. ............... นำไปกำจัดตามหลัก
วิชาการ ดังนี้
1. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ................... นำไปรวบรวมที่ ......................
2. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ................... นำไปรวบรวมที่ ......................
3. หมู่ที่ ........ หรือชุมชนที่ ........ ชื่อหมู่บา้ น/ชุมชน ................... นำไปรวบรวมที่ ......................
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่ ชื่อ อปท. ................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... E – mail ……………………………………………………………….

57
(ตัวอย่าง)
รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย
ประเภทขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่
( ชื่อ อปท. ) .........................
_____________________
เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” เช่น ขวดแก้ว
ขวดพลาสติกใส กระดาษ กล่องเครื่องดื่ม UHT พลาสติกอื่น อะลูมิเนียม โลหะอื่น ฯลฯ ชื่อ อปท. ...............
จึงกำหนดแนวทาง การคัดแยกขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ในครัวเรือน โดย ชื่อ อปท. ................ ไม่มีถังรองรับ
ขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ไว้บริการ โดยครัวเรือนคัดแยก เก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสม และ ชื่อ อปท. ...............
จะประชาสัมพันธ์ ประสานงานให้ผู้รับซื้อของเก่าเข้ารับซื้อตามระยะเวลาที่สมควร ในราคาท้องตลาดที่ผู้ขายกับ
ผู้ซื้อตกลงกันเอง ดังนี้
1. ขวดแก้ว – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ำสะอาด – เก็บรวบรวมไว้
2. กระดาษ – จัดระเบียบ มัดบรรจุภาชนะ – เก็บรวมรวมไว้
3. กล่องเครื่องดื่ม UHT – เทเครื่องดื่มออกให้หมด – รวบรวมในภาชนะ
4. ขวดพลาสติกใส – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ำสะอาด – เก็บรวบรวมไว้
5. พลาสติกอื่นๆ – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ำสะอาด – เก็บรวบรวมไว้
6. อะลูมิเนียม – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ำสะอาด – เก็บรวบรวมไว้
7. เหล็ก/โลหะ – จัดระเบียบ บรรจุภาชนะ – เก็บรวบรวมไว้
ชื่อ อปท. ............................................... จะนัดวัน เวลา สถานที่ และราคารับซื้อให้ทราบต่อไป
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่ ชื่อ อปท. ................................ ...........................
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... E – mail …………………………………………………………….
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(ตัวอย่าง)
รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย
ประเภทขยะมูลฝอยทั่วไป
( ชื่อ อปท. ) .........................
_____________________
เพื่อให้ การบริ หารจั ดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะทั่วไป” เป็นขยะที ่ ไม่ มี คุ ณสมบัต ิ ตาม
ขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และขยะมูลฝอยอินทรีย์ เป็นขยะที่ย่อย
สลายยากนำไปรีไซเคิลไม่ได้ หรือนำไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน และไม่มีความเป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว
ถุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้อนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ ชื่อ อปท. ............... กำหนดให้
ครัวเรือนรวบรวมใส่ภาชนะ หรือถุงขนาดใหญ่ที่ย่อยสลายได้ นำไปรวบรวมยังจุดที่ ชื่อ อปท. ................ กำหนดเพื่อ
ชื่อ อปท. ............... เก็บรวบรวมไปกำจัดตามเส้นทางที่ประกาศไว้ โดยขยะมูลฝอยทั่วไป ให้ประชาชนนำไปรวบรวม
ไว้ในถังขยะในจุดรวบรวมที่ ชื่อ อปท. ............... ประกาศไว้แล้ว ในถังสีน้ำเงิน หรือถังสีที่มีสัญลักษณ์สีน้ำเงิน ดังนี้
1. เชือก สิ่งจากวัสดุธรรมชาติ หรือผ้าสีน้ำเงินผูกติดไว้กับถังรวบรวมขยะ
2. สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์
3. จุดรวบรวม ชื่อ อปท. ............... จะมีปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ถังขยะที่รวบรวมขยะทั่วไป
ชื่อ อปท. ................... ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะมูลฝอยทั่วไปในถังขยะ เดียวกับ
ขยะมู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ ห รื อ ขยะเปี ย ก เพื ่ อความสะดวกในการจั ดเก็ บ ของพนั ก งานจั ดเก็ บ และความสะดวก
ในการนำไปกำจัด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่ ชื่อ อปท. ................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... E – mail ……………………………………………………………….

59
(ตัวอย่าง)

ประกาศ (ชื่อ อปท.) ...............................
เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์
*****************
เพื่อให้เป็น ไปตามพระราชบั ญญัติร ัก ษาความสะอาดและความเป็นระเบีย บเรียบร้อ ยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ที่กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน และ
ชุมชนมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองในการกำจัดมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยเฉพาะการนำมูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย
ที่เป็นขยะเปียก และขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร, เปลือกผลไม้) ไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง
นำไปแปรรูป เป็น ปุ๋ย อิน ทรีย ์ หรือน้ำหมักอิน ทรีย ์ หรือใช้ประโยชน์อื่น ประชาชนหรือชุมชนสามารถแจ้ ง
ความประสงค์และลงทะเบียนขอนำไปใช้ประโยชน์ได้ที่..................................ตั้งแต่วันที่ ............................... ... ถึง
วันที่ ................................................เพื่อ ชื่อ อปท. ......................ประชาสัมพันธ์และประสานผู้ประกอ บการและ
ครัวเรือนดำเนินการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. .................

(ลงชื่อ)
(....................................................)
ตำแหน่ง (ผู้บริหาร อปท.) ...........................................
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(ตัวอย่าง)

ประกาศ (ชื่อ อปท.) ...............................
เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)
*****************
ด้ ว ย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่ อ ง การจั ด การมู ล ฝอย พ.ศ.2560 ออกตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2560 กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชน
ในท้ อ งถิ ่ น มี ส ่ ว นร่ ว มในการลดปริ ม าณ และคั ด แยกมู ล ฝอยเพื ่ อ นำกลั บ มาใช้ ใ หม่ มี ค วามตระหนั ก รู้
และรั บ ผิ ดชอบในการจั ดการมู ล ฝอย ณ แหล่ ง กำเนิ ด มู ล ฝอย รวมตลอดทั้ ง เปิด เผยข้ อ มูล และรายง านผล
การดำเนินงานให้ประชาชนทราบ และการกำจัดมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วม และสามารถพึ่งพาตนเองในการกำจัดมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ (ชื่อ อปท.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย(ชื่อ อปท.) จึง
กำหนดวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยครัวเรือน ดังนี้
1. ขยะมูลฝอยอินทรีย์ (ย่อยสลาย) เป็นของที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ ได้แก่
เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้แห้ง ซากสัตว์ ฯลฯ บริหารจัดการ ดังนี้
1.1 จัดทำภาชนะกำจัดขยะเปียกของครัวเรือน
1.2 ขุดหลุมฝัง หรือนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ำหมักอินทรีย์
2. ขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่หรือขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถคัดแยกเพื่อนำไปรีไซเคิลใหม่
ได้ (นำไปขายได้) ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ และยาง ฯลฯ ประชาชนคัดแยกและรวบรวมนำ
จำหน่าย ณ .........................ทุกวันที่……………….
3. ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เป็นขยะที่มีความเป็นอันตราย หรือมีส่วนประกอบ
ที่เป็นสารที่เป็นอันตราย ได้แก่ ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุ
สารเคมี ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ให้นำไปรวบรวมไว้ที่.......................... เพื่อ
(ชื่อ อปท.)....... ดำเนินการต่อไป
4. ขยะมูลฝอยทั่วไป เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะ 3 ประเภทข้างต้น โดยย่อยสลายยาก
นำไปรีไซเคิล ไม่ได้ หรือนำไปรีไซเคิล ไม่คุ้มทุน และไม่เป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงบะหมี่
กึ่งสำเร็จ รูป ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้ อนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ ให้กำจัดตามความเหมาะสม
โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
/5. ประชาชนในเขต…..
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-25. ประชาชนในเขต (ชื่อ อปท.) ............... ปฏิเสธและลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยใช้ถุงผ้า
หรือถุงขนาดใหญ่ที่ย่อยสลายได้แทน
ประกาศ ณ วันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. ..............

(ลงชื่อ)
(....................................................)
ตำแหน่ง (ผู้บริหาร อปท.) ...........................................

